Széplaki Erzsébet

Nyelvtan és helyesírás 5.

Tanári kézikönyv

Műszaki Könyvkiadó

Előszó helyett
Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!
Remélem, nem veszed tolakodásnak, hogy nemcsak a levelemben, hanem a kézikönyv egészében
a tegező formát használom. Egyrészt pedagógusok között ez már csak így szokás, másrészt lehet,
hogy személyesen is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik általam
tartott módszertani előadáson, képzésen. Az is elképzelhető, hogy szerepelsz a módszertani e-mailes
levelezőlistámon, ahonnan a mindennapi tanítási gyakorlatban hasznosítható anyagokat küldök
neked. Ha szeretnél csatlakozni a kollégák többezres táborához, kérlek, jelezd nekem, kizárólag az
e-mail-címemre: csopike9@gmail.com.
Huszonöt éves tankönyvírói múlttal rendelkezem, és nemcsak az érdemes tankönyvírói címemre
vagyok büszke; arra még inkább, hogy az elmúlt évek legmagasabb példányszámú nyelvtan
taneszközeinek megalkotója is vagyok. Ha te is a megrendelők között vagy, ezúton is hálás szívvel
köszönöm a bizalmadat, amelyre azzal is igyekszem rászolgálni, hogy – ismerve rengeteg munkádat
– segítem a tanórára való felkészülésedet. Ennek ékes bizonyítéka ez a kézikönyv is.
A 2020/21-es tanév ismét nagy változásokat hoz(ott) az oktatásügyben, így a tanításban is.
Bevezették az új Nemzeti alaptantervet, valamint az 1., 5. és 9. évfolyamon az új kerettantervet.
Ezekről a dokumentumokról nem szándékozom véleményt nyilvánítani. Ez van, ezt kell szeretni,
ahogyan ezt a nagymamám mondaná. Nem problémákat szeretnék feltárni, hanem megoldásokat
javasolni.
A 2020/21-es tanév az én tankönyvírói munkámban is vízválasztó lett. A hivatalos tankönyvlistán
már nem találtad sem az 5. évfolyamos Nyelvtan tankönyvemet és munkafüzetemet, sem a Szövegértést
fejlesztő gyakorlatok című tankönyvemet. Ahogy mondani szokták: Ha Isten becsuk egy ajtót, valahol
máshol kinyit egy ablakot. Számomra a Műszaki Kiadó vált a kinyíló ablakká. Régi álmom és vágyam
teljesült, amikor felkértek, hogy a több évtizedes tanítói, magyartanári és tankönyvírói tapasztalatomat
felhasználva írjak egy felső tagozatos Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv-sorozatot, amely megfelel
az új elvárásoknak. Ugyancsak a Műszaki Kiadó gondozásában jelenik meg a Szövegértést fejlesztő
gyakorlatok 5. évfolyam taneszközöm. Ehhez is elkészítettem a kézikönyvet.
Az 5. évfolyamos nyelvtan helyi tantervhez és tanmenetjavaslathoz Word-formátumban tudsz
hozzájutni a Műszaki Kiadó honlapján (https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret).
Ha szerepelsz a címlistámon, akkor ezeket a dokumentumokat elküldöm az e-mail-címedre.
Ez az új tanári kézikönyv tartalmában és formájában is eltér a hagyományostól. Elkészítésekor
elsősorban a gyakorlati használhatóságot tartottam szem előtt. Megtalálható benne – témakörök
szerint időrendben haladva – valamennyi munkatankönyvi feladat megoldása. Minden esetben
– amikor szükségesnek tartottam – nemcsak az ellenőrzésre vonatkozó megjegyzéseimet tettem
közzé, hanem a módszertani javaslataimat is. Minden fejezet előtt egy rövid részben összefoglaltam,
melyek azok az anyanyelvi ismeretek és képességek, amelyekre az adott témakörben fókuszálnunk
kell. Például a szövegértési és szövegalkotási feladatokhoz kapcsolódóan óravázlatrészletek
leírásával is igyekszem a segítségedre lenni. Mindenképpen fontosnak tartom kiemelni, hogy
a kézikönyvön belül tanítási és tanulási algoritmusokat is találsz. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk
a tanítványaink szövegértési és szövegalkotási képességeit fejleszteni, el kell sajátítaniuk az adott
képességfejlesztéshez kapcsolódó algoritmusokat. Nem volt ez másképpen alsó tagozaton sem
a betű- és írástanítás során.
A Műszaki Könyvkiadó munkatársaival azon vagyunk, hogy minél hasznosabb plusztartalmakat,
segédanyagokat adjunk kiadványainkhoz, ezzel is segítve a munkádat.
Kérlek, ha bármilyen elírást, betűkihagyást stb. észlelsz a munkatankönyvben, jelezd nekem
e-mailben: csopike9@gmail.com. Hálás leszek érte. A következő kiadásban már javítani fogjuk!
Befejezésül engedd meg, hogy felhívjam a figyelmedet a Műszaki Kiadó gondozásában már
megjelent módszertani segédleteimre, amelyeket a Kiadó webáruházában (http://konyvbagoly.hu)
20% kedvezménnyel tudsz megrendelni.
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Előszó helyett
Új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei (MK-2406)
1.

2015 szeptemberében megjelent A magyar helyesírás szabályai – Tizenkettedik kiadás könyvben
külön fejezet található Változások A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában címmel. Mennyivel
nyújt több segítséget az általam írt módszertani segédlet?
Minden példát kigyűjtöttem a szabálypontok szövegének pontosítására és kiegészítésére. Az
új szabálypontok, szabályváltozások megtanításához hozzárendeltem az adott évfolyamot.
Módszertani javaslatokat, ötleteket társítottam hozzájuk, valamint feladatsorokat állítottam össze
a rögzítéshez, gyakorláshoz. Az ellenőrzés megkönnyítésére a feladatok után a megoldásuk is
megtalálható. A megváltozott helyesírású szavak jegyzékét kiegészítettem. Az egyes szavaknál
feltüntettem a kapcsolódó szabálypontok számát, és további példaszavakat is írtam hozzájuk.
Táblázatokkal, gondolattérképpel segítem a szabálypontok rendszerének megértését és tanulásáttanítását.

A szövegalkotás tanításának módszerei, 3–8. évfolyam (3 kötetes)
A kötetek felépítése
• Az elsajátítandó alapfogalmak
• Fejlesztési célok, követelmények és fejlesztendő képességek
• Szóbeli szövegalkotás az írásbeli szövegalkotás előkészítéséhez
• Az adott fogalmazásműfaj tanításának algoritmusa
• Az adott fogalmazásműfaj szövegalkotási algoritmusa
• Óravázlatok
Az 1. kötet témái (MK-1903)
• A szöveg és a szövegalkotási műveletek
• A mesealkotás tanításának módszerei		
• Az elbeszélésalkotás tanításának módszerei
• A kevert szövegek tanításának módszerei

A 2. kötet témái (MK-1904)
• A leírás tanításának módszerei
• A jellemzés tanításának módszerei
• A levélírás tanításának módszerei

A 3. kötet témái (MK-1905)
• A modern kommunikációs műfajok (sms, e-mail, blog, önéletrajz stb.)
• A sajtóműfajok (hír, tudósítás, interjú, riport stb.) tanításának módszerei
A pedagógiai, magyartanári munkához jó egészséget, sok sikert kívánok!
Kollegiális tisztelettel és szeretettel üdvözöllek:
Széplaki Erzsébet, Csöpi
Budapest, 2020
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
A munkatankönyvről röviden
Mielőtt az Ismétlés témakörrel kapcsolatos gondolataimat megosztanám veled, mindenképpen
szeretném, ha szentelnénk egy kis időt a munkatankönyv felépítésének megismerésére.
Kicsit időutazóként érzem magam, hiszen visszatértem 1994 szeptemberébe, amikor az Apáczai
Kiadó megjelentette az 5. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyvemet. Gyakorló
pedagógusként tudjuk, hogy a tanulók számára ez a tankönyvforma a leghasználhatóbb, és számunkra
is. Minden megtalálható egy taneszközben: az indukciós szöveg, a fogalom kialakításához szükséges
feladatok, az általánosítást követően a szabály, amit meg kell tanulni, hiszen szakemberként tudjuk,
hogy a képességfejlesztéshez ismeretekre is szükség van. A gyakorló feladatok pedig nemcsak az
elsődleges rögzítést, hanem a begyakorlást is szolgálják.
A feladatok minőségénél és mennyiségénél igyekeztem nemcsak a szakmai, módszertani
szempontokat és a tanulók életkori sajátosságait figyelembe venni, hanem azt is, hogy egy tanítási óra
45 percig tart. Azt is tudjuk, hogy a tanításra-tanulásra szánt aktív idő ennél kevesebb. Annak vagyok
a híve, hogy inkább kevesebb feladatot oldjanak meg a gyerekek, de azt alaposan, megfelelő időt
biztosítva számukra. Nem a megoldott feladatok sokasága biztosítja egy tanítási óra hatékonyságát.
Főleg, ha ez azzal jár, hogy a tanulók többsége a jobb képességűektől várja a megoldást. Ami még
roppant fontos és elmaradhatatlan: minden megoldott feladatot ellenőrizni, javítani és javíttatni
kell. Ez pedig nagyon időigényes.
Az új tanév első nyelvtanórájának témája általában a kapcsolatfelvétel az új tanítványokkal és
a tanulók megismerése, amelynek egyik jó módszere a beszélgetés. Oldottá teszi az óra hangulatát,
ha azt kéred a gyerekektől, hogy idézzék fel a nyári szünet számukra leghumorosabb, legviccesebb
eseményét. Mintaadásként először jó, ha röviden te meséled el saját ilyen jellegű nyári emlékedet,
élményedet. Az ilyen fajta nyitottság nagyon jó alapot képez a tanár–diák viszonyhoz. Azt se felejtsd
el, hogy egy nemzetközi felmérés szerint a gyerekek a vidám, jó humorú pedagógust kedvelik
a legjobban.
Az ismerkedés része az új taneszköz megismerése is. Ehhez az alapot a munkatankönyv tartalomjegyzéke és a 4. oldalon olvasható Hasznos információk adják. Ez az oldal számodra is lényeges
módszertani információkat nyújt. Például a differenciálás lehetőségére:
A jel nélküli feladatok könnyűek.

¨ Közepesen nehéz feladat

¡ Nehéz feladat

Egyes feladatoknál a javasolt munkaformákat is feltüntettem:
Párban dolgozzatok!		

Csoportban dolgozzatok!

A páros és csoportmunkában a heterogén párokat és csoportokat részesítem előnyben. Ahogy
mondani szoktam: a jó képességű tanulók a közös munka során szárnyalni tudnak, a gyenge képességűeknél pedig a vak vezeti a világtalant.
A rövidítések megismerésével helyet és időt takaríthatnak meg a tanulók, akik szívesen alkalmazzák ezeket, hiszen az internetes kommunikációjuk is erre épül.
A szótárak és kézikönyvek megismerése és használata az internetes világban is fontos. Egyrészt
nem minden gyerek rendelkezik okostelefonnal és saját számítógéppel, másrészt a papíralapú
segédkönyvek – ha máshol nem – az iskolában megtalálhatók. Ha már az interneten kutakodnak,
ismertesd meg velük a hiteles forrásokat, például:
A magyar nyelv értelmező szótára:
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
A helyesírás ellenőrzésére: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
Ismétlés
Szinte minden fejezet előtt – így az Ismétlés esetében is – egy rövid bevezető olvasható a munkatankönyvben. Ez valójában a témára való ráhangolódást és a célkitűzést tartalmazza. Ahogy
a diákoknak is jeleztem, ebben a fejezetben csak azokat az ismereteket tekintjük át és gyakoroljuk,
amelyekre feltétlenül szükségük lesz ahhoz, hogy az 5. évfolyamon megtanulandókat megértsék, és
megfelelő módon tudják alkalmazni beszéd és írás közben. Ennek kiemelését azért tartom szükségesnek, mert az ismétlésnek éppen az a célja, hogy az új ismereteknek megfelelő alapot képezzen.
Nem véletlen, hogy az első ismétlő feladatok a szövegértéssel és a szövegalkotással kapcsolatosak,
hiszen a nyelvtantanítás egyik célkitűzése az ezekhez kapcsolódó képességek fejlesztése, melyek
alapját képezik a mindennapos kommunikációnak.
A feladatok könnyebb beazonosítása végett a munkatankönyvi oldalszámot is mindig feltüntetem.
4.

/ 1. a • Szombat délután.
• Ebédet főzött. (Mert ebédet főzött.)
• Buksi.
Megjegyzés: Igyekezz rászoktatni a tanulókat, hogy a válaszaikat – ahogy nyelvileg és
kommunikációs szempontból is helyes – mondatnak tekintsék, azaz egyszavas válasz
esetén is használjanak mondatkezdő nagybetűt és mondatvégi írásjelet.
A 2. kérdésre a kötőszóval kezdődő választ is fogadd el, hiszen a mindennapi
kommunikációban is így használjuk.
Javaslat: A feladatok utasításait az ismétlés témakörben minden esetben értelmezni
kell. Egyrészt így kapsz képet arról, hogy milyen szinten állnak a tanulók a didaktikus
szövegek (utasítások) értelmezésében, másrészt így tudod rászoktatni őket, hogy mindig
értelmezzék a következőket:
• Mi az utasítás tárgya?
• Mi a megoldandó probléma?
• Mi a válaszadás módja? (Karikázás, aláhúzás, áthúzás, másolás stb.)
b Bekarikázandók: almát, banánt, tejet

Megjegyzés: Csak a bekarikázott válaszokat fogadd el – ezzel az utasítás pontos
végrehajtására lehet szoktatni a tanulókat.

c bicikli, bicaj

Megjegyzés: Itt a szavakat kis kezdőbetűvel kell írni, hiszen nem kérdésre adott válaszok.
A helyes válasz a szótári alak, tehát beszéljétek meg, hogy nem toldalékos formában kell
a szövegből kimásolni a kerékpár szó rokon értelmű megfelelőit.

d Meglátott egy macskát. (Mert meglátott egy macskát.)
e Várható válasz: Legközelebb gyalog menj bevásárolni a kutyáddal!

Megjegyzés: Más tanács is elfogadható.

f
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I. Bevezetés:
Anyukám kérése
II. Tárgyalás:
A nagy felborulás
III. Befejezés:
A macskás kaland vége
Javaslat: A helyes vázlat lemásolása előtt ismételjétek át a gyerekekkel, amit az elbeszélés
fő részeiről alsó tagozaton tanultak.

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
5.

/ 2. Egyéni megoldás
Javaslat: Az első órán a szóbeli szövegalkotással (a nyári szünet számukra leghumorosabb,
legviccesebb eseményét idézték fel) előkészítettétek az írásbeli fogalmazásukat. A feladat
magában hordozza az egyéni differenciálás lehetőségét. Több segítséget kapnak a fogalmazáshoz azok, akik a táblázatos formát választják, hiszen az anyaggyűjtést, a szó- és kifejezésgyűjtést is irányítottan végezhetik.
Határozd meg a terjedelmet: egy füzetoldalnál ne legyen több – így elejét veheted a bőbeszédűségnek. Ha a tanulók az órán alkotják meg a szöveget, akkor ceruzával írjanak, hogy
könnyebben tudják korrigálni. Időigényessége miatt házi feladatnak javaslom.

5.

/ 3. Reggel időben kelj fel! El ne késs az iskolából! Mindent beraktál a táskádba?

5.

/ 4. Júliusban két hétig a szüleimmel a Balatonon nyaraltam. Olyan jó volt fürödni a tóban! Te jártál már
a magyar tenger mellett?

6.

/ 5. okos: eszes, értelmes
hapcizik: tüsszent, prüszköl
sok: számos, nagyszámú
Megjegyzés: Fel nem használandó szavak: óriási, tülköl, eszméletlen. Ha szükségesnek tartod,
közöld a feladat kijelölésekor, hogy vannak felesleges szavak is a válogatandók között.
a 6. Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 1. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.

5. Könnyebb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát. 4. Sok kéz, hamar kész.
2. A jó pap is holtig tanul. 3. Ki korán kel, aranyat lel.

b Lemásolandó közmondás: A jó pap is holtig tanul.
c

Kutyával kapcsolatos ismertebb szólások: Akkora, mint a kutya ülve = nagyon kicsi, alacsony. A mi kutyánk kölyke = közénk való. Egyik kutya, másik eb = egyformán rossz mind
a kettő. Irigy, mint a kutya = nagyon irigy. Kutya baja = nincs semmi baja. Mintha a kutya
szájából húzták volna ki = nagyon gyűrött, rendetlen (ruhadarab). Olyan, mint a kivert
kutya = szánalmasan elhagyatott, társtalan, nyomorult. Se kutyája, se macskája = semmije/
senkije sincs, nagyon szegény, magányos.
Megjegyzés: Hívjuk fel a feladat utasításainak értelmezésekor, hogy bár a b) feladatban
közmondásokkal foglalkoztak, most szólásokat kell gyűjteniük.

6.

/ 6. Tollbamondás vagy másolás 1.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.
Megjegyzés: A szövegek rövid terjedelműek. Egyrészt az idő szűke miatt, másrészt, hogy
minden esetben lehessen ellenőrizni, javítani és javíttatni.
Javaslat: A gyengébb helyesírási képességű gyerekek esetében a másolást javaslom, hiszen
így lehet a legeredményesebben fejleszteni a helyesírásukat. Tollbamondáskor feltétlenül
be kell tartani a tollbamondás helyes algoritmusát:
1. A diktálandó szöveg felolvasása
2. A szöveg lediktálása szólamonként, azaz könnyebben megjegyezhető egységenként (rövidebb, két-három szavas mondatok, tagmondatok, szószerkezetek)
3. A szöveg egészének újbóli felolvasása lassú tempóban a tanulói önellenőrzés érdekében

6.

/ 7. Az ábécé sorrendjében összekötött betűk alapján egy hattyú rajzolódik ki.
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6.

/ 8. 6. tó 3. nádas 2. hófehér 7. toll 4. nyak 1. hattyú 5. tenger
Megjegyzés: Ellenőrzéskor fel kell idézni a szabályt: a magánhangzók rövid és hosszú párjait
jelölő betűk között nem teszünk különbséget. Ezért kerül előrébb a tó szó a toll szónál. Kivétel,
ha a két szó betűsora csak a magánhangzók hosszúságában tér el, például kerek, kerék. H. 14. c)

7.

/ 9. bér, dér, fér, gyér, kér, mér, tér, vér
Megjegyzés: Könnyebben megoldható a feladat, ha a tanuló mondja magában az ábécét, és
hozzáilleszti a szórészhez.

7.

/10. A4, C3, D1 = adu; A1, C3, E5 = odú; C2, D2, A3, B3 = fésű; E3, A2, D2, D5 = ígér; C3, B5, B1, D2,
D5 = dicsér; B2, B5, C2, D2, A3, C5, E2, B5 = kifésüli
Megjegyzés: Ez a feladat valójában nemcsak figyelemkoncentrációs gyakorlat, hanem jól
fejleszti a helyesírási képességet is a másolással.
a Például: E4, E3, C1, E2 = síel;

A3, B3, D5, B3 = sűrű; C3, A4, E2, D4, B2, C4, A5 = dalokat

7.

/11. Például: fecske, félni, unta, bors, bocs, mos, mosni, mossa, űr, csel, félti

7.

/12. iskola: 6, 6, 6 nyelvtanóra: 10, 10, 11 helyesírás: 9, 9, 10 golyóstollal: 10, 11, 12
bandzsa: 5, 5, 7
Megjegyzés: A golyóstollal szóban a hosszú l egy hangnak számít. A mássalhangzótörvények
tanításakor a tanulók nehezen értik meg, hogy azok a hangok és nem a betűk között játszódnak le, amelyet az írásunk vagy jelöl, vagy nem. Ezért lényeges, hogy erősítsük meg bennük
a hang és a betű közötti különbséget.
a bandzsa mn. kancsal, a két szemtengely nem párhuzamos
b Bekarikázandó szavak: Fidzsi, maharadzsa, bandzsa, fidzsi, bandzsa, maharadzsának,

maharadzsa, mandzsu, findzsa
kancsal – bandzsa		
indiai uralkodó – maharadzsa
csésze – findzsa		
Mandzsúriában élő – mandzsu

8.

/13. uszály							hajó
bélyeg, golyóstoll, folyóirat, osztálytárs,		
tejföl, újság, olaj, muszáj,
erkélyláda, pehelypárna				
libamáj, majonéz, jó, ajtókilincs, jégkrém

8.

/14. tör 3 tőr, tanú 1 muszály, lassít 3 lassul, gyűrü 2 eskü, bátja X botyja, vasal 3 vassal,
nényje 2 anyja, folyjon 1 follyon, lehunyja 1 meglátyja, üljetek 3 álljatok
Javítás: muszáj, gyűrű, bátyja, botja, nénje, folyjon, meglátja

8.

/15. Gyakran és szívesen járok a nagypapámmal a könyvtárba. Szeretek olvasni, ezért szeretem
a könyveket is. Egymás után több olvasnivalót is leveszek a polcról, mielőtt kiválasztom, hogy
melyiket fogom kikölcsönözni. Itt-ott beleolvasok a szövegbe, megpróbálok tájékozódni
a tartalmáról. Sokat segít a választásban, ha képet is találok benne.

8.

/16. Bekarikázandó összetett szavak: rendőr, véradó, zsebpénz
rend-őr, e-dzés, fin-dzsa, vér-adó, krump-li, ma-dzag, ost-rom, zseb-pénz
Megjegyzés: A véradó szónál emeljük ki, hogy az összetett szavakat lehetőleg a két egyszerű
szó határán válasszuk el.
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Tanév eleji felmérés
A tanulók tudásának számonkérésekor, képességeik szintjének felmérésekor alapnak tekintem,
hogy a felmérésben arra legyünk kíváncsiak, mit tudnak, nem pedig arra, hogy mit nem. A tanév eleji
felmérés anyagát úgy állítottam össze, hogy az átismételt ismereteket, gyakoroltakat tartalmazza.
A szóanyag használatakor is ezt tartottam szem előtt.
Javaslat: Bár a felmérés feladatsorai között is találhatók a helyesírási képesség mérését és értékelését
szolgáló feladatok, amelyek a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípusok és szavak
közül kerültek ki, mégis azt javaslom, hogy a tollbamondást külön értékeld.
Az ország iskoláiban az értékeléshez eltérő százalékos határokat állapítanak meg a kollégák.
A minimumszint megállapításakor figyelembe kell venni a helyi körülményeket. Van, ahol az elégséges szint eléréséhez már 33% is elegendő, és van, ahol az 50% is kevés. Ezt elsősorban a tanulók
képessége határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján igyekszem ebben is tanácsot adni.
A következőkben egy enyhébb és egy szigorúbb értékelésre teszek javaslatot a százalékos határokat tartalmazó táblázatban:
Értékelési
kategória

Enyhébb
százalékos határok

Szigorúbb
százalékos határok

Jeles

91–100%

93–100%

Jó

76–90%

79–92%

Közepes

60–75%

66–78%

Elégséges

40–59%

51–65%

Elégtelen

0–39%

0–50%

A felmérés feladatainak megoldása
1. a A) Ugye, holnap kirándulunk?

B) Bárcsak sütne a nap!
C) Hozz magaddal messzelátót is!
D) Majd elkérem az apukámtól.
E) De jó lesz sétálni az erdőben!
Minden helyesen szavakra bontott mondat 1-1 pont, összesen 5 pont.
Minden helyes mondatvégi írásjel 1-1 pont, összesen 5 pont.

a felkiáltó: E

felszólító: C kérdő: A kijelentő: D óhajtó: B
Minden helyes mondatfajta megnevezése 1-1 pont, összesen 5 pont.
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2. a Aláhúzandó: kiapadhatatlan a benne rejlő izgalmak sora.

A helyes aláhúzás 1 pont.
b Olyan vadvízi gumihajó, amelyben 4–10 ember tud egyszerre evezni.

A három kiemelt kulcskifejezés 1-1 pont, összesen 3 pont.
c Az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki, és különleges bevetésekkor használták.

Minden helyes válaszelem 1-1 pont, összesen 2 pont.
d Bekarikázandó: az egy oldalon ülők együttes és összehangolt evezése biztosítja.

A bekarikázandó rész 2 elemet tartalmaz, ezért 2 pont.
e Ausztriában és Szlovéniában.

Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 2 pont.
Megjegyzés: Ha hiányzik a -ban toldalék, fél-fél pont levonandó.
3.

jeges, uszály, osztály, étolaj, muszáj
Minden helyesen kiegészített szó 1-1 pont, összesen 5 pont.

4.

A kiegészített szavak: Jött, széllel, vízfestékkel, lettek, Lehullottak, vannak, alatt
Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 8 pont

5.

rend-őr-ség, há-zig, e-dzés, leg-e-rő-sebb, nyelv-tan-ó-ra
Minden jól elválasztott szó 1-1 pont, összesen 5 pont.

6.

Szó

Hang

Betű

Írásjegy

szüret

5

5

6

puttony

5

6

7

bodzaszörp

8

8

10

szőlőfürt

8

8

9

nevetés

7

7

7

Minden jó helyre írt szó 1-1 pont, összesen 5 pont.
7.

Ármin, Beáta, Bendegúz, Boglárka, Krisztina
A helyes betűrendbe sorolás 5 pont.
(Ha már az első nevet elrontja, akkor csak 0 pontot kaphat a tanuló.)

8.

Az ötödikesek a közeli erdőbe kirándultak. Megfigyelték az őszi természet szépségeit. Az
ösvényen libasorban haladtak egymás mögött. Lehullott leveleket és terméseket gyűjtöttek.
Néhány fatörzsről puha zsírkrétával papírlapokra kéreglenyomatot készítettek. Egy napsütötte
tisztáson elfogyasztották az uzsonnájukat. Kiabálással nem zavarták az erdő csendjét.
Minden helyes toldalék 1-1 pont, összesen 7 pont.
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A felmérés értékelése
Enyhébb ponthatárok

Szigorúbb ponthatárok

55–60

56–60

jeles, 5

46–54

47–55

jó, 4

36–45

40–46

közepes, 3

24–35

31–39

elégséges, 2

0–23

0–30

elégtelen, 1

Tollbamondásra javasolt szöveg
Amikor az ajtó kinyílt, az osztály már állt. A katedra dobogója nyikorgott. Kengyelné hóna
alatt aktatáska, Lajos bácsi sötét ruhában. Kicsit öregebben, mint amikor elbúcsúztak, de vidáman,
mint mindig. Az új osztályfőnöküket mutatta be a fiúknak. Lajos bácsi kezet fogott a tanárnővel,
és búcsút intve kiment.
Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontozni is lehet:
minden helyesen leírt kiemelt szó 2-2 pontot ér. Így az elérhető maximális pontszám 40 pont. Így
nem okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen használatából adódó helyesírási hiba, hiszen nem
számít bele az értékelésbe. Ugyanakkor annak a tanulónak, akinek az a hibája, hogy a mondatkezdő
nagybetű helyett kisbetűt használt, nem javaslok ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak
1-2 hibát vétett.
A tollbamondás értékelése
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Enyhébb ponthatárok

Szigorúbb ponthatárok

36–40

37–40

jeles, 5

30–35

32–36

jó, 4

24–29

24–31

közepes, 3

16–23

20–23

elégséges, 2

0–15

0–19

elégtelen, 1

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
A kommunikáció
Több szempontból is lényeges fejezet. A gyerekek a megszületésük pillanatától kommunikálnak.
Csecsemőkorukban elsősorban a nem verbális kommunikáció elemeit használták – gesztusok, mimika, de verbális elemeket is –, mielőtt még megtanultak volna beszélni. Gondoljunk csak például
a sírásra vagy a gőgicsélésre.
A beszéd megtanulása közben elsajátították a vokális jelek – hanglejtés, hangsúly, beszédszünet
stb. – használatát. Ezek tudatosítása, finomítása nemcsak a témakör óráin történik, hanem szinte
valamennyi nyelvtan- és irodalomórán is.
A kommunikáció tanításához szorosan hozzátartozik az illem tanítása, az alapvető illemszabályok
megismerése. A munkatankönyvben igyekeztem minél több olyan gyakorlatot közreadni, amelyek
alkalmasak erre.
Mivel az új kerettanterv egyértelműen megfogalmazza, hogy a nyelvtantanítás kiemelt része
a szövegértési és a szövegalkotási képesség fejlesztése, így ez a témakör kitűnő alkalmat teremt ezen
képességek fejlesztésére. A munkatankönyv megírásakor – ahogy ezt a kézikönyv elején, a neked írt
levelemben már megfogalmaztam – hangsúlyos célkitűzésem volt, hogy a gyerekek a munkatankönyv használata közben – a te irányításoddal – elsajátítsák a szövegfeldolgozás algoritmusát, ami
az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele.
A témakör első feladatában a magyarázó-értelmező szövegek feldolgozási algoritmusával
ismerkednek meg a tanulók, amely a következő:
1.

A szöveg előzetes áttekintése
A cím, az ábrák, a képek, képaláírások megfigyelése. Feltételezések megfogalmazása a szöveg
várható tartalmáról, az új információról. Ez az eljárás megalapozza a kívánatos olvasói szokások
kialakulását. Érdemes hangsúlyozottan foglalkoznod a címmel. Talán te is tapasztalod, hogy a
tanulók sokszor átsiklanak a cím fölött. Meg kell értetni velük, milyen fontos szerepe van a címnek, hiszen utal az egész szöveg tartalmára, témájára, segíti a szöveg egészének a megértését.

2.

Ismerkedés a szöveggel
Az ismeretterjesztő szövegekkel a tanulók többnyire néma (csendes) olvasással ismerkednek
meg. Érdemes rászoktatnunk őket arra, hogy olvasás közben használják a következő jeleket,
inzerteket, amelyeket az egyes szövegrészek mellett, a lapszélen jelölhetnek:
ü korábban is tudtam
+ új ismeret
– nem tudtam, nem így tudtam
? nem értem, kérdésem van
Természetesen a túl hosszú szöveget te is felolvashatod, lehetőleg úgy, hogy a tanulók némán
veled együtt olvassanak (követő olvasás). Az elkalandozás megakadályozására ilyen esetben
mindig azt kérem a gyerekektől, hogy olvasás közben számozzák be a bekezdéseket.
Ugyancsak ezt a módszert alkalmazom, ha a tételmondat megtalálásában akarok segítséget
nyújtani a tanítványaimnak. Ilyenkor ugyanis olvasás közben a tételmondat előtt rövid szünetet
tartok, és lassabb tempóban, hangsúlyosabban olvasom fel. Így készítem elő azt, hogy majd az
előadás alapján tudjanak jegyzetet készíteni.
Szívesen használom a követő olvasásnak azt a változatát, amikor olvasás közben szándékosan
vétek hibát – például kétszer olvasok egy mondatot vagy kifejezést, kihagyok egy mondatot,
felcserélek szavakat stb. Ez persze nem öncélúan történik. A gyerekek az olvasás befejezése
után bekarikázzák annak a bekezdésnek a sorszámát, amelyikben felolvasás közben hibáztam.
A jó bekarikázásért piros pont jár. A következő piros pontot akkor szerezhetik meg a tanulók, ha
a hibásan olvasott részt is aláhúzzák a szövegben
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3.

A szöveg témájának megnevezése
A tanulók minél rövidebben, lehetőleg egy mondatban fogalmazzák meg, hogy kiről, miről szól
a szöveg, mi a témája. Mindenképpen vessék össze az előfeltevéseikkel! Azt „kapták-e”, amit
a szövegtől vártak?

4.

Ismeretlen kifejezések magyarázata
a Szövegösszefüggésből

Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy bizonyos esetekben a szöveg összefüggéseiből is
kikövetkeztethetik egy számukra nem ismert kifejezés jelentését, hiszen így olyan szavakat
is megértenek, amelyeket nem tudnak meghatározni. Gondoljunk arra, hogy a kisgyerek is
felismeri a kört, a négyzetet, pedig nem ismeri a két alakzat definícióját!

b Tanulói magyarázattal

Szívesen alkalmazom a tanulói magyarázatot, hiszen a gyerekek a társuk ismertetését általában
jobban megértik, mint a pedagógusét. A magyarázó tanulót büszkeség tölti el, s még inkább
arra sarkallja, hogy nyitott szemmel járjon a világban, és iskolán kívüli forrásokból is tudásra,
ismeretre tegyen szert.

c Tanári magyarázattal (szemléltetés)

Természetesen nem vitatható a tanári magyarázat fontossága sem. Ilyenkor különösen nagy
szerepe van a szemléltetésnek, ahol jó szolgálatot tesznek a fényképek, a képeskönyvek is.
Sokkal kívánatosabb a tanulási folyamat, illetve a szemléltetés szolgálatába állítani a modern kor
vívmányait: az internetet, a számítógépet, a projektort, az interaktív tananyag-feldolgozásokat.

d Szótár, lexikon felhasználásával

Az ismeretlen kifejezések magyarázata akár meg is előzheti a szöveggel való megismerkedést.
Érdemes a helyesejtési, gyorsolvasási gyakorlatokat úgy összeállítani, hogy a szóanyaguk
tartalmazza a tanulók számára várhatóan ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Az előzetes
szó- és kifejezésmagyarázatok megkönnyíthetik a tanulók számára a szöveg megértését.
A szótárhasználatot irányítani és szervezni kell. Meg kell tanítani a kézikönyvek gyors
kezelését, ehhez viszont elengedhetetlen az ábécé tökéletes ismerete és a betűrendbe
sorolás szabályainak alkalmazásra képes tudása. Gondot kell fordítani a szócikkek olvasására
és értelmezésére is, például a rövidítések, jelek feloldására.
Ehhez természetesen megfelelő tárgyi feltételekkel kell rendelkeznie az iskolának. Nehéz
megtanítani például a Magyar értelmező kéziszótár használatát úgy, hogy az iskolában csak
néhány, esetleg egyetlen darab van belőle. Legalább két-két tanulóként biztosítanunk kell
az adott szótárt, lexikont, hogy a használatukat elsajátíttathassuk velük.

e Az internet használatával

A mai gyerekek egy része számítógépes környezetben nő fel, tehát ők a számukra ismeretlen
szavakat az internetes lexikonokban keresik meg. Ezek között azonban vannak olyanok,
amelyek megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető. A kerettanterv szerint a pedagógus
feladata, hogy a tanulók kritikával fogadják a világhálón megjelenő információkat, és tudjanak
közöttük szelektálni. A hogyan? kérdésre azonban sajnos még nem találtam meg a választ.
Ha van valamilyen jól bevált ötleted, kérlek, oszd meg velem, hogy eljuttathassam a többi
kolléga számára.
Hasznos linkek:

A magyar nyelv értelmező szótára: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyarnyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
Helyesírási tanácsadó portál: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
Magyarország online szinonimaszótára: https://szinonimaszotar.hu/
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5.

A szöveg bekezdések szerinti feldolgozása
Ekkor történik a szöveg új információinak megállapítása. Ehhez szükséges az, hogy a gyerekek
beszámozzák a bekezdéseket a könnyebb tájékozódás és ellenőrzés érdekében.
Gyakran tapasztalom, hogy a tanulók nehezen tájékozódnak a szövegben. A feladatok
megoldása közben mindig az egész szöveget igyekeznek újraolvasni. Ennek kiküszöbölésére a
szöveghez kapcsolódó feladatok utasításának értelmezésével egy időben azt is tisztázom velük,
hogy melyik bekezdés alapján tudják megoldani a feladatot.
a Adatkeresés

A szövegben az adatokat valamilyen látványos módon emeljék ki a tanulók: bekarikázás,
bekeretezés, aláhúzás. Erre szerencsére van lehetőség a munkatankönyvben. Meg kell tanítani
a diákokat, hogy adatkereséskor ne kezdjék el újraolvasni a szöveget, hanem „pásztázzák”
a bekezdéseket (áttekintő olvasás), és csak a(z) (szám)adatokat, valamint a hozzájuk tartozó
szövegkörnyezetet figyeljék. Az adatkeresés alkalmával olyan feladatokat is kaphatnak
a tanulók, amelyekben téves adatokat javítanak ki, illetve mondatokat egészítenek ki hiányzó
adatokkal.

b Lényegkiemelés

Állapítsák meg a tanulók, hogy melyik bekezdésben olvastak a feladat által közölt tényről,
eseményről! Egészítsenek ki „nyitott” mondatokat! Az ilyen feladattípusnál jó szolgálatot tesz, ha
a szövegben bekarikázzák a nyitott mondatokra utaló szövegrészeket. A lényegkiemelés fontos
eleme a bekezdések tételmondatának aláhúzása. A cél az, hogy a tanulók saját szóhasználatukkal
próbálják megfogalmazni a tételmondatokat.

c Felosztások, rendszerezések

Táblázatok kiegészítése, alkotása segítheti a tanulók gondolatainak rendezését, amely
a logikai műveletvégzésük alapját képezi. A felosztások, rendszerezések elsősorban
a természettudományos tantárgyak tanulását könnyítik meg számukra.

d Ábrák értelmezése

Vannak szövegek, amelyek grafikont, diagramot, fürtábrát, gondolattérképet tartalmaznak.
A munkatankönyvben jó néhány példát találsz rájuk. Ezek értelmezésére és a szöveggel való
kapcsolatuk felfedezésére is kell időt szánnod.

6.

A szöveg újraolvasása
Ez történhet néma (csendes) és hangos olvasással is. Utóbbit azért javaslom, mert ekkor
gyakorolhatják a tanulók a hangos olvasást, illetve a felolvasást is. A hangos olvasás gyakorlását
a felső tagozaton is folytatni kell. Felolvasáskor időt kell adni nekik arra, hogy a nehezen
olvasható szavakat (hosszabb terjedelműeket, mássalhangzó-torlódást tartalmazókat, idegen
tulajdonneveket, közneveket) újra áttekintsék. Az egyéni hangos olvasást feltétlenül kövesse
értékelés, illetve az esetleges olvasástechnikai hibák javítása.

7.

Vázlatírás
A vázlatot mindig a kiemelt tételmondatok alapján fogalmazzák meg a tanulók.
A vázlat ugyanis nem más, mint a bekezdések témáinak megnevezése. A vázlatírás tanításakor
feltétlenül szem előtt kell tartani a fokozatosság elvét. A legkönnyebbtől kell haladni a nehezebb
felé, és itt nem a szöveg nehézségére gondolok csupán. Érdemes először mintát mutatni a jó
vázlatra. Ezt követően a tanulók összekevert vázlatpontokat állítsanak helyes sorrendbe, majd
ezt követheti a hiányos vázlat kiegészítése, végezetül önállóan alkossanak a gyerekek vázlatot.

13

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
8.

9.

Jegyzetelés
Bár ez a 8. évfolyam feladata, de a teljesség igényét szem előtt tartva már itt is írok róla.
A jegyzet a szöveg tartalmának tömör megfogalmazása. Először csak a legjobb képességű
tanulók, tanulói csoportok ismerjék meg a jegyzetelés technikáját. Ehhez az szükséges, hogy
a tanuló önállóan tudjon vázlatot írni, mert jegyzetkészítéskor a vázlatból kell kiindulni, hiszen ez
a jegyzet alapja. A vázlaton kívül felhasználja még a szövegfeldolgozás során kiemelt adatokat,
kulcsszavakat és a felismert ok-okozati összefüggéseket is.
A jegyzet leírását is gyakorolniuk kell a tanulóknak. Érdemes először tanári irányítással csak
egy-egy bekezdés jegyzetét elkészíteni. Ilyenkor kell felhívni a diákok figyelmét a rövidítések,
jelek fontosságára, hiszen a jegyzetnek tömörnek és jól áttekinthetőnek kell lennie. Fontos, hogy
a diákok adott esetben – ez a szöveg jellegétől függ – tudják táblázatba rendezni a szövegből
szerzett ismereteiket. A későbbiekben egy-egy bekezdésről készült hiányos jegyzetet egészíthetnek
ki, hibás jegyzetet korrigálhatnak. A 8. évfolyam végére kell tudniuk önállóan jegyzetet készíteni.
/ 1. Javaslat: A szövegfeldolgozás tanári irányítással, frontális osztálymunkában történjen.
a A cím értelmezése: Milyen jeleket ismernek a tanulók? Például a rendőr karjelzése, rajzok,

szmájlik stb.
A rajzokon: az ősember rajzol a barlang falára, odakint vihar van (villámlás jele a rajzon).
A másik rajzon egy sajtár – kisebb dézsa, régen tejet fejtek bele – és egy okostelefon látható.

b Várható megfogalmazások: Mik a jelek? Milyen jeleket használt az ősember? Milyen jelek

vannak körülöttünk? Hogyan változnak a jelek?

c Olvasd el a szöveget!

Javaslat: Ha úgy látod jónak, nyugodtan alkalmazd a követő olvasás módszerét. Te olvasod
hangosan a szöveget, a gyerekek pedig veled némán. Hogy tudd, a gyerekek valóban veled
olvasnak, akár az ujjukkal is követhetik a szövegben az olvasottakat. Egy-egy szövegből
való kitekintéskor így „ellenőrizheted” őket.

d A bekezdések sorszámozása 1-től 3-ig.

Javaslat: Néma olvasás közben is megoldható. Ilyenkor érdemes összevonni a c) feladattal.

e 3. az elavult szavakról

2. a nem velünk született képességről 1. a természetes jelekről

f A tételmondatok a következők:

1. bekezdés (1. mondat): Amerre lépsz, mindenütt jelek vesznek körül.
2. bekezdés (1. mondat): Az emberiség legnagyobb vívmánya, amely megkülönböztet
bennünket a többi élőlénytől, a beszéd tudománya.
3. bekezdés (1. mondat): A beszéd – a nyelv alkalmazása, maga a kommunikáció – nem
				velünk született képességünk.
Megjegyzés: Ne félj használni a tételmondat kifejezést, hiszen más szaknyelvi szavakat
is meg kell tanulniuk a gyerekeknek. Biztosan könnyen meg fogják nevezni, főleg, ha
megsúgod nekik, hogy ezt valójában 5. évfolyamon még nem is kellene tudniuk.
A tételmondat általában a bekezdés élén áll – mint ahogy ebben a szövegben –, de gyakran
olvasható a bekezdés utolsó mondataként, illetve előfordul a bekezdés belsejében is.
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g Várható vázlat:

1. Jelek vesznek körül minket.
2. A beszéd különbözteti meg az ember a többi élőlénytől.
3. A beszéd nem velünk született képesség.

Jelek körülöttünk
A beszéd tudománya
Beszélni is tanulunk

Megjegyzés: A kétféle vázlatminta közül a szószintű a lényegkiemelés magasabb szintje.
A mondatszintű vázlatcímek alkotása általában könnyebben megy a tanulóknak. Valójában
ez a tételmondat saját szavakkal történő megfogalmazása. Ezt tanári kérdésekkel lehet
irányítani.
10. /

2. a és b feladat: egyéni megoldás
Megjegyzés: Tapasztalatom szerint a tanulók számára a Wikipédia meghatározása a
leginkább érthető, legpontosabbnak viszont az értelmező kéziszótárét tartják. A karikázással
és az aláhúzással az indukciós szöveg (utasítás) értelmezését is tudják gyakorolni.
c Várható megfogalmazás: A kommunikáció gondolatok cseréje két vagy több személy között

erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer (nyelv, média, gesztusok stb.) útján.

10./

3. a A szövegértelmezés fontos része az illusztráció és az ábra értelmezése. Mivel a kommunikáció legalább két személyt feltételez, ezért mindenképpen páros munkában végeztesd el
a feladatot, hiszen a szerepjátékot is meg kell beszélniük.
b

közös ismeretek
feladó

üzenet
csatorna

feladó

kapcsolat

A kommunikáció nem nyelvi jelei
11. /

1. szól, kifejezi magát, jár a szája, dumál, szövegel, mond stb.
Megjegyzés: A SzinSz. szerint még: hantál, hadovál, süketel, nyomja a sódert, hinti a rizsát,
fecseg, zagyvál, halandzsázik, povedál, pofázik, papol, magyaráz, gagyog, suttog, híresztel,
beszámol, nyilatkozik, szónokol, tanúskodik.

11. /

3. papol D) sokat, feleslegesen
2. 1. fecseg
C) badarságokat
2. zagyvál
4. magyaráz A) oktató hangon
5. szól B) rövid mondanivalóval
Megjegyzés: zagyvál = összevissza beszél

11. /

3. Sok beszédnek sok az alja.
Aki sokat beszél, vagy sokat tud, vagy sokat hazudik.
Sokat beszél, de keveset mond.
Megjegyzés: O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások könyvének használatához és
ennek a feladatnak a megoldásához nyújt segítséget, ha a tanulók tudják, milyen kulcsszót
keressenek a szótárban. Ez jelen esetben a beszéd, illetve a beszél szó. Kiemelheted, hogy
dőlt betűkkel a szólásokat, álló betűkkel a közmondásokat jelölik a könyvben. A sorszámok
pedig a szó a szókezdő betűn belüli helyét jelöli. Ez segíti a keresést és a tájékozódást.
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11. /

4.

hangerő

tempó

térköz

szünet

gesztusok

Megjegyzés: A kiegészítések a megfelelő fürtön belül más sorrendben is jók.
Javaslat: Érdemes néhány szót ejteni arról a gyerekeknek, hogy mi is a fürtábra, illetve
milyen haszna van a tanulásban. A fürtábra olyan grafikai szervező, amely gondolatok,
információk, fogalmak és a közöttük teremthető kapcsolatok feltárulását mutatja egy adott
téma vonatkozásában. Természetesen ezt a meghatározást nem kell elmondani a tanulóknak,
de ebből tudsz kiindulni. A téma a kommunikáció nem nyelvi jelei. A fürtábra az ehhez
tartozó fogalmak rendszerét, hierarchikus felépítését ábrázolja képi módon, amit az agyunk
lefényképez, és képként tárol. A vizuális emlékezetünkből így könnyebb felidézni, tehát
könnyebben lehet megtanulni.
11. /

5. Aki lassan beszél, az fáradt, vagy azt akarja, hogy a másik figyeljen rá.
Aki nagyon halkan beszél, az valamilyen titkot mond el.
Aki roppant hangosan beszél, az azt akarja, hogy más is hallja, ne csak az, akihez beszél.

Hangzó anyanyelvünk
A fejezetben található gyakorlatok akkor fejtik ki jótékony hatásukat, ha minden magyarórán
néhány percben tréningszerűen végezteted a tanulókkal. Ez a folyamatosság nemcsak a tanulók
helyes ejtését fejleszti, hanem az olvasási képességüket is, és lehetővé teszi a szókincsük bővítését is.
A feladatok szóanyagát, a verseket, versrészleteket a helyesírási képesség fejlesztésére
is felhasználhatod: lemásoltathatod, emlékezetből leírathatod, de akár tollba is mondhatod a
tanítványaidnak. Önellenőrzésre pedig használhatják a munkatankönyvüket.
Egy-egy feladat sokrétű alkalmazására csak egyetlen példát szeretnék hozni.
13. /

5. Olvasd fel a mondókát nagy állejtéssel, közepes hangerővel, közepes tempóban!
Sárga várnak ajtajában 			
árván állva kántál Sára. 			
Nagy magányban dala száll ma,		
várlak, Ádám, vacsorára. 			

Tálas fánkkal, hájjal, májjal,
salátával, vadmártással,
lábas tállal, vadmálnával,
bájjal, vággyal, vajjal, lággyal.

Ádám náthás, gyáván hátrál,
ámbár Árpád áll a járdán.
Sára, Árpád lábas tállal
Táncra vár már, táncos lábbal.
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Ez a gyermekmondóka a következő képességek fejlesztésére alkalmas:
• Szövegértelmezés, szókincsbővítés
Mit jelent a mondókában az árván szó? 				
		 Magányosan, egyedül.
Húzd alá, melyik szó jelentéséhez áll legközelebb a kántál ige! 		
		 sír énekel várakozik
Hogyan énekel, aki kántál? 						
		 Erős, elnyújtott, kellemetlen hangon.
Miről szólhat Sára dala? 						
Magányos, Ádámra vár, szeretne Ádámmal vacsorázni.
• Kommunikációs képesség
Hogyan szeretné elérni Sára, hogy Ádám elfogadja a vacsorameghívást?
		 Mindenféle finomságot sorol fel: fánkot, májat, vadmálnát stb.
Te elfogadnád-e a vacsorát Ádám helyében? Indokold meg a válaszodat!
Játsszák el a tanulók páros munkában, hogy Ádám elfogadja, illetve visszautasítja a meghívást!
Megjegyzés: Sára reagálását is terveztessük meg a gyerekekkel!
Miért nem tudott elmenni Ádám a vacsorára?
		 Náthás lett.
Hogyan értelmezitek a gyáván hátrál kifejezést?
Megjegyzés: A tanórán elég eltérő értelmezést hallottam a gyerekektől: nem is akart vacsorázni
Sárával, a nátha csak ürügy volt. A náthától is úgy érezte magát Ádám, mint aki a halálán van, ezért
hátrált meg gyáván a betegség elől.
• Véleménynyilvánítás
Mondjátok el a véleményeteket Sára viselkedéséről!
Megjegyzés: A vélemények nagyon megegyeztek. Minden gyereknek lesújtó volt a véleménye Sáráról,
hiszen mivel Ádám nem ment el a vacsorára, azonnal megvigasztalódott Árpáddal. Semmilyen
együttérzést nem tanúsított Ádám iránt, éppen táncolni kezdett Árpáddal, miközben Ádám beteg volt.
• A helyesírási képesség fejlesztése
A második versszakban sok írásban jelölt hasonulást tartalmazó szó található. Ezeket érdemes
lemásoltatni: fánkkal, hájjal, májjal, vadmártással, tállal, bájjal, vággyal, vajjal, lággyal. A salátával és
a vadmálnával szóban „látszik” a -val, tehát a gyengébb képességű gyerekek is rájönnek, hogy itt
a -val, -vel hasonulásáról van szó, ha nem is tudják megnevezni, mivel ez későbbi anyag nyelvtanból.
Jó megoldás lehet az is, ha azokon az órákon használod ezt a feladatot a kiejtés gyakorlására, amikor
a nyelvtananyagban a hasonulásokról tanulnak a gyerekek. Például a gyerekekkel írassuk le válogató
másolással a -val, -vel ragos szavak közül az ételek nevét: fánkkal, hájjal, májjal, vadmártással, vajjal.
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A testbeszéd
Tapasztalataim szerint a gyerekek egyik kedvenc fejezete A testbeszéd. Kit ne érdekelne, hogy mit
lehet kiolvasni a másik mozdulataiból, arcjátékából? Honnan ered a kézfogás szokása? Mit jelentenek
a különböző fejtartások? Mit üzen, aki csípőre teszi a kezét? A sok, a mindennapi kommunikációban
hasznosítható játékos feladat megoldása közben a tanulók megismerkednek az alapvető gesztusokkal,
a távolságtartással, a kézfogással, az arc- és állgesztusokkal.
17. /

1. 4. fellélegzik = megkönnyebbül
5. sarkára áll = nem hagyja magát
6. lógatja az orrát = szomorkodik 1. fenn hordja az orrát = gőgös
3. leesik az álla = meglepődik
7. tartja a tisztes távolságot = nem engedi közel magához
2. arcizma sem rándul = uralkodik magán

17./

2. nyilvános zóna: ha nagyobb embercsoporthoz szólunk, ezt a távolságot érezzük kényelmesnek,
például tanórai kiselőadás tartása közben, ünnepségen a szereplő a nézőktől, a tanár a gyerekektől,
ha magyaráz nekik.
társadalmi zóna: ilyen távolságot tartunk az idegenektől, a postástól, az áruházi eladótól,
a hetes tart ilyen távolságot az osztálytársaitól, autóbuszon az utas az ellenőrtől.
személyes zóna: baráti és társas összejöveteleken, utcai beszélgetéseken állunk ilyen messze
a másik embertől, osztályklubdélutánon, a szünetben egymással beszélgetők.
intim zóna: csak az érzelmileg hozzánk legközelebb állók tartózkodhatnak benne: szülők,
testvérek, legjobb barátok, barátnők, nagyszülők.

17. /

3. Érdekességek olvasása, értelmezése
Megjegyzés: A rövid szövegeken is lehet gyakorolni az olvasást és a szövegértést. Értelmezésre
ajánlott kifejezések: érintést engedő kultúrák, érintést korlátozó kultúrák, távolságtartó.

18. /

4. 1. rajz: A csillaggal jelölt lány nem veszi szívesen, hogy a padtársa behatolt az intim zónájába.
2. rajz: A csillaggal jelölt fiú nem örül, hogy egy idegen, meglehetősen teltkarcsú hölgy mellé
akar ülni, így nehezen kerülhető el, hogy egymáshoz érjenek.
Megjegyzés: Hívd fel a tanulók figyelmét arra, hogy a nő mozdulata és arckifejezése
azt jelenti, hogy megkérdezte a fiútól, leülhet-e mellé, és remélhetőleg a fiú igent is
mondott.
3. rajz: A csillaggal jelzett fiút nagyon zavarja, hogy a másik behatol az intim zónájába, főleg,
hogy elég nedvesen teszi. Látszik a kifröcsögő nyála is.
A feladathoz kapcsolódik a Jó, ha tudod! rész.

18. /

5.

tanyavilág

kisváros

nagyváros

Megjegyzés: Ha megfigyeljük, mekkora távolságra nyújtja ki egy ember kézfogásnál
a karját, azonnal megtudjuk, honnan jött. A nagyvárosiaknak a zsúfoltság miatt nagyon kevés
a mozgásterük, a „légbuborékuk” kb. 45 cm-es, ezért ilyen távolságba nyújtják ki a karjukat
kézfogásnál. Ilyenkor ugyanis a két kéz semleges területen találkozhat.
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A vidékieknek, kisvárosban, falun élő embereknek a „légbuborékja” ezzel szemben 100 cmes vagy annál is nagyobb lehet, ezért ők szilárdan megvetett lábbal, a lehető legmesszebbre
hajolnak előre, míg a városi előre lépve üdvözli a másikat.
A nagyon gyéren lakott vidékről valók szívesebben intenek egymásnak némi távolságból.
18. /

6. a Bekarikázandó: 11–13. század
Megjegyzés: Próbáld rászoktatni a tanítványaidat, hogy csak a kérdésre vonatkozó részt
karikázzák be, ne az egész mondatot. Ezzel a tanulás tanítását is támogatod, azon belül
a lényegkiemelést.
b Aláhúzandó: nincs nálam fegyver, békés szándékkal közeledem feléd.

18. /

7. Részmegoldások:
1. rokon, 2. különböző, 3. puszil, 4. közösen, 5. törpék, 6. anya, 7. kérdés, 8. ismerős
Megoldás: KÖSZÖNÉS
Megjegyzés: A gyerekek egy része azért nem kedveli a hálós és a hagyományos keresztrejtvényeket, mert nincs meg hozzá a megfelelő szókincsük. Ezért került a feladat elé a nehéz
ikon. A rejtvény azonban páros munkában, sőt frontális osztálymunkában is megoldható.

18. /

8. Szülőnek: Szia! Szervusz! Szevasz!
Barátnak: Szia! Szervusz! Szevasz!
Tanárnőnek: Jó napot kívánok, Enikő néni! Kezét csókolom! Viszontlátásra!
Ismeretlen felnőtt férfinak: Jó reggelt kívánok! Viszontlátásra!
Megjegyzés: Ugyanaz a köszönési mód több személyhez is odaírható.

18. /

9. a Robi szóhasználatára, stílusára és magatartására egyaránt jellemző a lekezelés, nagyképűség, jópofaság.
Javaslat: A feladat indukciós szövegét előzetes felkészülés után négy fiúval elő is adathatod. Természetesen négy lány is lehet a szereplő, női keresztnevekkel. A vezetékneveket
azonban őriztesd meg velük. A szituációs játékban szereplő Robi a nyegleség, szemtelenkedés megtestesítője. A történetben szereplő Bugyi László nem kitalált név. Ismerősömnek
bizony nem volt könnyű felnőnie ezzel a vezetéknévvel, holott az csak a Bugy községből
való származásra utal. Valamennyien tudunk olyan vezetékneveket sorolni, amelyek viselői
gyakran céltáblái az unintelligens emberek gúnyolódásának.
b A fiú neve: Ádám. Köszönt, bemutatkozáskor a teljes nevét mondta, felállt, kezet nyújtott.

Megjegyzés: A fiúk közül Ádám viselkedése volt kifogástalan, sőt követendő mintát ad
a helyes bemutatásra is.

c Fel kellett állniuk.
d Egyéni megoldás

Megjegyzés: a következőkre hívjuk fel a bemutatkozó figyelmét:
– Mindig a teljes nevet kell mondania, de kiegészítheti a becenevével, ha szeretné, hogy
ezután úgy szólítsák.
– Ha a bemutatkozó fiú, várja meg, amíg a másik fél kezet nyújt neki, akár fiú, akár lány. Ha
a lány a bemutatkozó, de fiú, akinek bemutatkozik, neki kell kezet nyújtania.
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20. /10. a A középső rajzot kell bekarikázni.
b Egyéni véleménynyilvánítás

Megjegyzés: Az új kerettantervben A kommunikáció alapjai témakörben szerepel a fogalmak között a külső megjelenés is. Nekem erről a Nem a ruha teszi az embert közmondás
jutott az eszembe. Úgy gondoltam, ezzel jól be lehet vezetni a külső megjelenés témát,
amely a következő feladatban jelenik meg. A véleménynyilvánítás előtt esetleg érdemes az alábbi érdekességet megosztanod a tanítványaiddal. Az alapműnek számító O.
Nagy Gábor-féle Magyar szólások és közmondások könyvben a közmondás egy másik
változata is megtalálható: Ruha teszi az embert. A mondás magyarázataként két dologra
utalt a szerző: egyrészt arra, hogy a régebbi korokban az
emberek öltözékéből következtetni lehetett társadalmi
és vagyoni helyzetükre, másrészt arra, hogy egy mutatós
ruha mindenki külső megjelenésén sokat javíthat. A Nem
a ruha teszi az embert közmondás pedig azt a jótanácsot,
erkölcsi intelmet fogalmazza meg, hogy nem szabad az
embereket kizárólag az öltözetük alapján megítélnünk.
A külső megjelenéshez viszont hozzátartozik az ápoltság
és a tisztaság, a ruházat és a lábbeli tisztasága is.

20. /11. a

Várható címek: Miért fontos a külső megjelenés? Hogyan nézzünk ki? Ápoltság
Javaslat: Ezen a rövid szövegen is gyakoroltathatod a szövegértést. A szöveg globális
megértését az bizonyítja, ha jó címet ad a tanuló.

b Az emberek a másik féllel kapcsolatos első benyomásuknak egynegyed részét alkotják

meg a nyelvi jelek alapján.
Megjegyzés: Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megértsék: nem a flancos, túl divatos
ruha fog szimpátiát kelteni másokban irántuk, hanem az ápoltság és mindaz, amiről
a szöveg szól. Ezt nagyon jól tükrözi a c) feladat helyes megoldása is.

c Az ápolt ember: megbízható, alapos, rendszerető, igényes

Az ápolatlan ember: nemtörődöm, felületes, hanyag

20. /12. Rajzok, ahová az X jelet kell tenniük a tanulóknak.

Megjegyzés: Mind a két rajzon a fiú vétett a bemutatkozásra vonatkozó illemszabályok ellen. Az elsőn nem néz a lány szemébe, a másodikon ő nyújt elsőként kezet, pedig
a lánynak kellene, mint ahogy a 3. rajzon látható.
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A bemutatkozással kapcsolatos alapvető illemszabályok, amelyek akár az osztályfőnöki
óra témájául is szolgálhatnak, néhány szituációs játékkal színesítve:
•
•
•
•
•

Mindig a fiú, férfi mutatkozik be a lánynak, nőnek.
Azonos neműek esetén a fiatalabb az idősebbnek.
Mindig a lány, nő, az idősebb nyújt kezet a fiúnak, férfinak, a fiatalabbnak.
Mind a két félnek a teljes nevét kell mondania közepes hangerővel, közepes tempóban.
Ha két keresztneved van, illik tudatni a másikkal, hogy melyiket használod. Mindenképpen
érdemes a saját jó közérzeted miatt is közölnöd, hogyan szólítsanak.
• A bemutatkozáskor a lánynak, nőnek ülő helyzetből nem kell felállnia, a fiúnak, férfinak
viszont kötelező.
21. /13.

Megjegyzés: Amit előzetesen tisztázni kell, az már vagy ismert, vagy a Jó, ha tudod!-ban
olvasható.
Várható megoldás: Kezét csókolom! Kiss Katalin vagyok. Katinak becéznek. – Megvárja, amíg
a felnőttet játszó gyerek kezet nyújt neki.

21. /14.

Bekarikázandó: Megkértem a nénit: – Tessék megmondani, hogyan szólíthatom a nénit!
Megjegyzés: A többi leírásban az elkerülendő megoldások olvashatók.

21. /15. Megjegyzés: A hat alapérzelmet – öröm, bánat, düh, meglepődés, félelem és undor – arcmi-

mika alapján a dél-amerikai őserdő mélyén lakó bennszülöttek ugyanúgy felismerik, mint
ahogyan a párizsi Sorbonne-ra járó egyetemi hallgatók.

düh

félelem

undor

meglepődés

öröm

bánat

Mérő László, a közismert pszichológus Érzelmeink logikája című előadása többek között
arról is szól, hogy a hat alapérzelmet zsigeri változások okozzák. Ezeknek konkrét idegrendszeri mintájuk van, ami tomográffal kimutatható.
Ezek az érzelmek életkortól, arcberendezkedéstől, rassztól függetlenül bárkin azonnal
felismerhetők. Ezért gondolják a tudósok, hogy ez a hat alapérzelem genetikailag öröklődik.
Érdekes, hogy a szeretet nem tartozik az alapérzelmek közé, mivel nincs hozzárendelhető,
speciális idegrendszeri mintája. A szeretet tehát tanult érzelem. Ezalól talán az anyai szeretet
lehet kivétel, de genetikai eredetén még vitatkoznak a szakemberek.
Valamennyien tudjuk, hogy ezek az alapérzelmek nagyon fontos szerepet játszanak az
életünkben, hiszen a bennünket érintő környezeti hatásokra ezek az alapvető lelki reagálásaink.
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22. /16. a Nem.
b Átadom neki a szót.
c 1. emelt fő E) semlegesség,

2. felszegett fej B) különb vagyok,
3. félrehajtott fej D) érdeklődöm,
4. leszegett fej C) nem érdekel,
5. behúzott nyak A) bocsánat

d Aki csípőre teszi a kezét, az mindig terpeszben is áll.			

Az ember hegyes könyökei fegyverként is felfoghatók.			
A csípőre tett kezű, bólogató ember úgy érzi, neki van igaza.		
A félrehajtott fejű, csípőre tett kezű ember a hatalmát fitogtatja.

H
I
I
H

A beszélgetés
23. /

1. Bekarikázandó: Szóbeli gondolatközlés, amikor emberek egymás között hosszabban
kicserélik a mondanivalójukat egy témáról.

23. /

2. Az 1. bekezdés tételmondata: Beszélgetés közben ne csak a társad mondanivalójára figyelj
oda, hanem a nem nyelvi jeleire is. (első mondat)
A 2. bekezdés tételmondata: Tehát fontos, hogy beszélgetéskor minél többször találkozzon
a pillantásotok. (utolsó mondat)
A 3. bekezdés tételmondata: Egy ember pillanatnyi érzéseiről sokat elárul a szeme,
a nézése. (második mondat)
Várható vázlat:
1. Árulkodó nem nyelvi jelek
2. Nézz a szemembe!
3. Mit árul el a szem és a nézés?

23. /

3. Egyéni megoldás
Megjegyzés: Ebben a feladatban a beszélgetéssel kapcsolatos legfontosabb illemszabályokat
gyűjtöttem össze. A tanulók megoldás közben gyakorolhatják a szövegértésben használt
jelek alkalmazását is. Azokra az illemszabályokra érdemes kitérni, amelyek mellé sok gyerek
rakott – jelet, azaz nem ismerte, nem tudta.

Hang és betű
A gyakorlatból tudjuk, hogy az 5. évfolyamos tananyag legnehezebb témaköre. Meggyőződésem,
hogy eredményesebben lehet tanítani a helyes ejtést, ha a tanulók tisztában vannak beszélőszerveik
működésével, a beszédhangok csoportjainak sajátosságaival. Az ejtési hibák korrekciójakor is építeni
lehet erre a tudásukra.
A beszédhangok tulajdonságainak ismerete nagy szolgálatot tesz a helyesírás tanításakor is.
Gondoljunk csak a zöngés, zöngétlen mássalhangzókra, hiszen ezek jellegzetességei nélkül semmit
sem értenek meg a zöngésség szerinti részleges hasonulásból.
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Terjedőben van a „-nákozás”. Ha annyit megjegyeznek a tanulóink, hogy feltételes mód, jelen
idő, E/1. személyben nincs illeszkedés, már könnyebb lesz számukra ennek a nyelvhelyességi hibának
a tudatos javítása. Tehát nem szívesen aludnák még egy kicsit, hanem aludnék.
A magánhangzótörvények közül a hangrend és az illeszkedés tananyag. Látszólag kevés időt
szántam a mássalhangzótörvények megismerésére. Ennek az az oka, hogy a következő, A magyar
helyesírás témakör a szóelemzés elvével kezdődik, és akkor alkalom nyílik a begyakorlásra is.

A hangok világa
24. /

1. a és b

Hanghatások

Összesítés
+ jelek

Erdő

madárcsicsergés, vízcsobogás, levélzizegés, gallyropogás

++++

Falu

kukorékolás, kutyaugatás, gágogás, fűnyíró, motoros fűrész

+++

Város

fékcsikorgás, autódudálás, kiabálás, hangos zeneszó

− jelek

−−
−−−−

c A legkellemesebb hangokat az erdőn, a természetben halljuk. A városban sok a zaj.
d Ott nagyobb a nyugalom, nincs akkora zaj.
24. /

2. a Rezeg a gumi.
b Várható feltevés: A rezgő gumi ad hangot.

Megjegyzés: Mivel a tanulók ezt a feladatot is csoportmunkában oldják meg, lehetőségük
van többféle felvetés közül kiválasztani a közös feltevésüket.

c A szöveg közös elolvasása

Megjegyzés: A csoportok megbeszélhetik, hogy melyik módszert választják:
– a legjobban olvasó halkan felolvassa a szöveget, a többiek némán olvasnak vele, vagy
– mindannyian némán olvasnak.

d Várható összehasonlítás: a gumi rezgésére mi is gondoltunk, de azt nem tudtuk, hogy ez

továbbterjed a levegőre, és az is rezgésbe jön.
Megjegyzés: A 2. bekezdés várhatóan új ismeret lesz a tanulók számára. Ezzel tudod jól
előkészíteni a megtanulandókat, amelyek a Jegyezd meg!-ben olvashatók.
Ha érdeklődők a tanítványaid, érdekességképpen elmondhatod nekik a következőket:
A fülkagyló továbbítja a levegő rezgéseit a dobhártya felé. A rezgő levegő továbbításáért
felelősek a dobhártya másik oldalán lévő hallócsontocskák: a kalapács, az üllő és a kengyel. Nevüket az alakjukról kapták, és az emberi test legapróbb csontjai, csupán néhány
milliméteresek.

25. /
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2. Példák zörejekre: autódudálás, füttyszó, kiáltozás
Példák zenei hangokra: megszólaló hangszerek, dallamok
Példák beszédhangokra: mondatok, szavak
Megjegyzés: Arról is beszélgethetsz a tanulókkal, hogy milyen érzést keltenek bennünk.
A zörej legtöbbször az emberi fül számára zavaró, kellemetlen. A zenei hang kellemes érzést
vált ki. Az emberi kommunikációt segíti elő, és attól függ, hogy mi az üzenet.
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A beszédhangok csoportosítása
25. /

4. a Aláhúzandó: létrehozzák vagy módosítják a beszédhangokat.
b

Folytatás:  gégefő a hangszalagokkal  garatüreg az ínycsappal  orrüreg  szájüreg:
szájpadlás, nyelv, fogak, ajkak.

c Várható mese egy magánhangzó esetében: Elindultam a tüdőből. A légcsőn keresztül

eljutottam a gégefőbe, ahol megrezegtettem a hangszalagokat. Áthaladtam az ínycsapos
garatüregen és a szájüregen. Ekkor megszülettem.

Várható mese egy zöngés mássalhangzó esetében: Elindultam a tüdőből. A légcsőn keresztül
eljutottam a gégefőbe, ahol megrezegtettem a hangszalagokat, és még zörej is társult
hozzájuk. Áthaladtam az ínycsapos garatüregen és a szájüregen. Aztán megszülettem.
Várható mese egy zöngétlen mássalhangzó esetében, ha az nem a h hang: Elindultam
a tüdőből. A légcsőn keresztül eljutottam a gégefőbe, ahol megrezegtettem a hangszalagokat, de semmi zörejt nem okoztam. Áthaladtam az ínycsapos garatüregen és
a szájüregen. Aztán megszülettem.
Várható mese a zöngétlen h hang esetében: Elindultam a tüdőből. A légcsőn keresztül
eljutottam a gégefőbe, ahol súrlódásszerű zörejjel áthaladtam a hangszalagokon. Áthaladtam az ínycsapos garatüregen és a szájüregen. Aztán megszülettem.
Megjegyzés: A mássalhangzók esetén természetesen nem térhetnek ki a különböző akadályokra, hiszen ez nem 5. évfolyamos tananyag.
d

Beszédhangok
Magánhangzók

a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő,
u, ú, ü, ű

Mássalhangzók
Zöngés

Zöngétlen

b, d, dz, dzs, g, gy, j, l, m, n, ny,
r, v, z, zs

c, cs, f, h, k, p, s, sz, t, ty

Megjegyzés: Tudom, hogy nem szerencsés, amikor a szöveg és a feladatsor között oldalváltás van. A jó pedagógus azonban a hátrányból is előnyt tud kovácsolni. A mássalhangzók
esetében a tanulók kipróbálhatják, amit a munkatankönyvben olvastak. „A hangszalagok
rezgését könnyen megállapíthatod, ha a mutató- és a hüvelykujjadat puhán a gégefőre
(ádámcsutkára) helyezed.”
e szájpadlás, nyelv, fogak, ajkak
26. /
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5. oáoáoá! (a csecsemő sír), hahahaha! (Béla bácsi nevet), naná! (Gazsi helyesel),
hm? (Joli választ vár), ííííííí! (Enikő sikít), igen (Eszti helyesel), nos? (Tomi választ vár)

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
26. /

6. A beszéd legkisebb egysége a hang.
A hangok két nagy csoportja a magánhangzók és a mássalhangzók.
Magánhangzók

Mássalhangzók

akadály nélkül képezzük

akadállyal képezzük

a hangszalag mindig rezeg

a hangszalag nem mindig rezeg

egy hang is alkothat szótagot

magában nem alkot szótagot

hosszú változata is beszédhang

hosszú változata nem beszédhang

27. /

8. A szavak sorrendje: 1. versenyautó 2. autópálya 3. rajtpisztoly 4. edzések
Megjegyzés: A feladatmegoldást megkönnyíti, ha a tanulók az írásjegyekkel kezdik. A hang
és a betű számának eltérését mindenképpen tisztázd a gyerekekkel. Jól jön majd a mássalhangzótörvények tanításakor.

27. /

9. bodza: 4, 4, 5 asszony: 4, 5, 7
Egy rózsaszálat kell rajzolni.

kastély: 6, 6, 7

rózsaszál: 7, 7, 9 meggyfa: 5, 6, 7

Az ábécé és a betűrend
28. /

1. A, Á, B, C, CS, D, DZS, E, É, F, G, GY, H, I, Í, J, K, L, LY, M, N, NY, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R, S, SZ, T, TY, U, Ú,
Ü, Ű, V, W, X, Y,
Bekarikázandók: Q, W, X, Y

28. /

2. Megjegyzés: A tanulóknak olyan személyneveket kell lemásolniuk, amelyekben a magyar
írásgyakorlatban gyakran előforduló, de nem magyar betűk találhatók. Ezek a q, w, x, y. Közülük – tapasztalataim szerint – a legtöbb gondot az y és a q írása, illetve a következő írott
betű hozzákapcsolása okozza a gyerekeknek, sőt olykor a felnőtteknek is.

28. /

3. [váli, bál]; Gaál, Maár;
[kovács, csécsi]; Takáts, Szakáts;
[konc, cucor]; Rácz, Czékmán;
[madács, kovács]; Zichi, Széchenyi
[tót, csát]; Roth, Monthi

28. /

4. Tóth, Rácz, Miskolczi, Kosztolánczi, Wass, Ágh, Vastagh stb.

28. /

5. 2. Békés 7. Pécel 6. Nyírlugos 3. Csongrád 9. Vác 5. Győr 4. Fót 1. Ajka 8. Üröm

28. /

6. Bálint, Barabás, Barnabás, Beáta, Bence, Béni, Benő, Bíborka, Bódog, Boglárka
Megjegyzés: A Jegyezd meg!-ben leírt szabály fontos. Feltétlenül meg kell tanulniuk a tanulóknak, hogy gyorsan tudjanak keresni a szótárakban.

28. /

7. Ács Irén, Albert László, Balogh Tímea, Balogh Tivadar, Bárány Ilona, Marton Éva, Márton Laura,
Váradi Csaba, Vass Dániel
Megjegyzés: A feladat elvégzése előtt először tisztázzátok, hogy mit jelent, ha valaki összeráncolja a homlokát. Jelen esetben azt, hogy Éva magyartanárának nem tetszett Éva betűrendbe sorolása, mert rosszul oldotta meg a feladatot. Ez a mimika jelentheti még: töprengés,
gondolkodás, bosszúság, harag.
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29. /

8. karám, karom, károm, kérem, korom, kórom, köröm
Megjegyzés: Ez a feladat annak a gyakorlása, hogy ha két szó minden hangja megegyezik, csak
a magánhangzójuk különbözik hosszúság tekintetében, akkor a rövid magánhangzós kerül előre.

29. /

9. A számokat bele kell írni a körökbe.

1

2

9

3

4

10

6

7

8

5

Javaslat: Országjárásom alkalmával tapasztaltam, hogy sok tanteremben könyvek is találhatók.
Színesíteni lehet az órát, ha ezeket a könyveket betűrendbe soroltatod a tanítványaiddal, akár páros
munkában, szétosztva közöttük a köteteket.
29. /10.

Gaál, Gáll, Hajdu, Hajdú, Háló, Miskolci, Miskolczy, Szécsényi, Széchenyi, Szepesi, Szepesy
Megjegyzés: Nem kerettantervi anyag, de a mindennapi életben előfordul, hogy régies írású kétjegyű betűs személyneveket vagy idegen ábécékben használatos betűket tartalmazó szavakat
kell betűrendbe sorolni vagy megkeresni szótárakban. Azt kell megérteniük a gyerekeknek, hogy
betűrendbe soroláskor minden betű számít, ezért a kétjegyű betűket is elemeikre bontjuk: cs = c + s.

29. /11.

Cházár, Császár, Koós, Kossuth, Kosút, Kulcsár, Kultsár, Széchenyi, Szécsy, Tóta, Tóth

29. /12.

Barnabás vagy Barna
órakor vagy orrhegy
cukor vagy csengő

29. /13.

5. Rába 6. Rábca 7. Répce 3. Marcal 8. Sárvíz 9. Sió 4. Mura 1. Dráva 2. Ipoly

29. /14.

Tollbamondás vagy másolás 2.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.
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kóbor vagy konty
Dalma vagy Dália
Andor vagy András

kérek vagy kerék
kasza vagy kassza
feni vagy fenni

mítosz vagy mitológia
brindza vagy bodza
dzsúsz vagy csúszda
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A magánhangzók

A rövid és hosszú magánhangzók
30. /

1. A hangok két nagy csoportja a magánhangzók és a mássalhangzók.

30. /

2. Rövid magánhangzók: a, e, i, o, ö, u, ü
Hosszú magánhangzók: á, é, í, ó, ő, ú, ű

30. /

3. Pont nélkül: a, e, o, u
Egy vonással: á, é, í, ó, ú

Egy ponttal: i		
Két vonással: ő, ű

Két ponttal: ö, ü

Megjegyzés: Egyszer az egyik órámon az egyik tanítványom félhangosan megjegyezte: Ez
egy dedós feladat. Pedagógusként tudjuk, és ezt kell beláttatnunk velük, hogy ez bizony
nem dedós feladat. Egyre korábbi évfolyamra tevődik az egyéni írásmód kialakulása. Felső
tagozaton két dolgot kértem a tanítványaimtól: 1. olvashatóan írjanak. Nemegyszer előfordult,
hogy a tanítványom tőlem kérdezte meg, mit írt a füzetébe. 2. Megfelelő módon jelöljék a
magánhangzók időtartamát. Így elkerülhetők azok a viták, miszerint a magánhangzón most
az pont vagy vonás. Azt sem árt tisztázni, hogy a magyar írásban és helyesírásban a vízszintes
vonal semmilyen időtartamot nem jelöl a magánhangzók esetében.
30. /

4. a Minden szó magánhangzója e magánhangzó.
b Várható megoldás rövidítés nélkül: Holnap reggel Debrecenbe megyünk. Kérlek, ne gyere.

Várható megoldás rövidítéssel: Hp reg Db-be m1ünk. Kérlek, ne gyere.
Megjegyzés: A netm@gy@r – ahogy Balázs Géza nyelvész elnevezte – kialakulásakor a
nyelvművelés iránt elkötelezett tanítóként és magyartanárként mindent megtettem,
hogy leszoktassam a tanítványaimat és a gyermekeiket a rövidítések használatáról az
SMS-ekben és az internetes kommunikációban. Erőlködésemet sikertelenség „koronázta”.
Annak idején az én magyartanáraim is idegenkedtek a diáknyelvi szavaktól, mi mégis
használtuk, de megtanultuk, hogy a biológiatanárunk előtt nem dögtanórát emlegettük,
hanem biológiaórát. Azt kell megérteniük a fiataloknak, utalva a munkatankönyv
kommunikációs ábrájára, hogy a kommunikációs partnernek is rendelkeznie kell ugyanazzal
a háttérismerettel – jelen esetben a rövidítések és a szmájlik jelentésével –, egyébként
kommunikációs zavar áll fenn, azaz nem érti meg a partner az üzenetet.

30. /

5. Várható megoldás:

nevetés
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31. /

6. a Hiányoznak az ékezetek.
Megjegyzés: Ennek az az oka, hogy az okostelefonok alapbillentyűzetén az i kivételével nincsenek ékezetes betűk.
b A legszebb dolgok láthatatlanok, szívünk azonban megérzi jelenlétüket. Sok ilyen megérzést

kívánok neked a születésnapodon túl is. Laci
Megjegyzés: Ezzel a születésnapi köszöntő szöveggel mintát szeretnék adni a gyerekeknek,
hogy sokkal érzelemdúsabb, a köszöntött számára is maradandóbb, mint a szokványos boldog
szülinapot üzenet.

31. /

7. a és b
körút postás dicsér irigység bujkál szolid iratkozik
húszas kíván szelíd színész síel ígér címke

31. /

8. büntet, tűzijáték, sűrű, füzér, eskü, bűntett
Javaslat: A büntet és a bűntett szavaknál mondatba foglalással érdemes tisztázni a két jelentés
közötti különbséget. Például: Azzal büntetlek a rosszaságodért, hogy nem mehetsz moziba. A rabló
újabb bűntettet követett el.
A füzér szó jelentésére példa: A dohányt és a paprikát füzérbe kötik.

31. /

9. 3 helyes a dicsérnek és a színeznek is, 2 csak a bujkál szó helyes, X egyik sem helyes, 1 csak a húszas
szó helyes
Javítás: bújócska, irigy, kíván, síel
Megjegyzés: Nagy figyelemkoncentrációt igénylő feladat. Nemcsak a helyesírásra kell figyelnie
a tanulónak, hanem arra is, hogy melyik jelet használja.

31. /10.

A tanár néni levelet írat a tanulókkal.
Minden gyerek padján ott a füzet.
Az óvodások menekülnek a fogó elől.
Javaslat: A legtöbb helytelen szóhasználat az elöl – elől szavaknál fordul elő, ezért javaslom, hogy
szóban alkossanak a gyerekek mondatot az elöl szóval is. Például: Én állok elöl a tornasorban.

31. /11.

Tollbamondás vagy másolás 1.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

A magas és mély magánhangzók
32. /

1. a és b
Hogyan képezzük a magas és a mély magánhangzókat?
c A szöveg 5 bekezdésből áll.
d Hogyan keletkezik a magas magánhangzó? 4.

Milyen dobokból áll egy dobfelszerelés? 1.
Megjegyzés: A számok után ki kell tenni a pontot.

e A hangszekrény: A hangszer belseje.
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f A kisebb méretű hangszer belsejébe kevés levegő fér. Ha kevés levegő rezeg a hangszekrényben,

magas hang képződik.

g A tételmondatok:

1. bekezdés: Egy zenekar hangzásában fontos szerepük van a doboknak. (1. mondat)
2. bekezdés: A hangszer – így a dob – nagysága befolyásolja hangjának magasságát. (1. m.)
3. bekezdés: A hangszekrényeteknek, azaz a szájatok belsejének nagyságát a nyelvetek szabályozza. (utolsó mondat)
4. bekezdés: Azt mondjuk rá, hogy magas magánhangzó. (utolsó mondat)
5. bekezdés: Ennek a következménye, hogy az ó hang mély, ezért mély magánhangzó.
(utolsó mondat)

h 1. A dobok fajtái

2. A levegő és a hangmagasság
3. A száj is hangszekrény
4. A magas magánhangzók keletkezése
5. A mély magánhangzók keletkezése

33. /

2. Az í hang kiejtésekor a nyelv elöl helyezkedik el, az ó hang esetében hátul. Ha a nyelvem elöl van,
akkor a szájüregembe kevesebb levegő fér, ezért magas magánhangzó képződik. Ha a nyelvem hátul
van, akkor a szájüregemben több a levegő, ezért mély magánhangzó keletkezik.
Megjegyzés: A szöveg kiegészítésével az új ismeretek rögzülnek. Ha leírjuk, jobban bevésődnek az
ismeretek.

33. /

3.

Magas magánhangzós szó

kör

sír

verem

sül

lelek

Mély magánhangzós szó

kar, kár

sár

varom

sál

tálak

Megjegyzés: Több megoldás esetén bármelyik elfogadható.
33. /

4. kér könyörög forog pörög vidámság öröm kicsi pöttöm
Megjegyzés: A rokon értelmű szavakkal részletesebben a Hangalak és jelentés témakörben lesz szó,
de alsó tagozaton már tanultak róla, sőt fogalmazásórákon is használták a felesleges szóismétlés
elkerülésére.

33. /

5. iskola, esernyő
Megjegyzés: A tanítványaim egyik kedvenc nyelvi játéka volt egy-egy eszperente nyelves feladvány és azok alkotása. Nagyon jó gyakorlat a szókincsbővítéshez és a körülíráshoz.

33. /

6. Várható megoldás: Szerkezet, melyen ember emberrel cseveg.
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A magánhangzótörvények
A hangrend
34. /

1. a és b fél szór szőr gyúr gyűr karám
c magas

34. /

2.

néző
film
tűnődik
mesél

gondol
száz

34. /

3. Magas magánhangzós szavak: éhesen, töprengett, idők, éppen
Mély magánhangzós szavak: gubbasztott, hollónk, a, hárs, ágán, az, változandóságán, arra, kószált,
bús, sovány, róka
Megjegyzés: A magas és mély hangrendű szavak felismerésén kívül a másolással a tanulók helyesírási
képessége is fejlődik. Azért választottam Romhányi József – akinek alkotásait nagyon kedvelem
a nyelvezete és a humora miatt – versrészletét, mert sok olyan szó szerepel benne, amelyeknek
a helyesírását jó gyakoroltatni.

35. /

4. kenguru, emu, maxi, zsíros, kínos, zebu, bíró, sírás
Megjegyzés: A vegyes hangrendű szavakban bármelyik mély magánhangzó előfordulhat, a magas
magánhangzók közül azonban csak az e, é, i és í hang.

35. /

5. Ping: tündér, ördög, törpe
Pingpong: óriás, király, kígyócska
Pong: boszorkány, sárkány, manó

35. /

6. Vámos Panna, Vámos Gábor, Kenesei Csenge, Bence, Szilágyi Ildikó, Szilágyi Tibor

35. /

7. a A menü: pörkölt, szőlő, rizibizi
B menü: rántott sajt, saláta, burgonya, banán
C menü: fasírt, spenót, briós, krumpli
b Egyéni megoldás
c Egyéni megoldás

Megjegyzés: Hívd fel arra a tanítványaid figyelmét, hogy az összetett szavaknak nem vizsgáljuk
a hangrendjét, tehát a menüjük egyszerű szavakból álljon.

35. /
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8. Várható válaszok: A két egyszerű szónak lehet más a hangrendje.
Megjegyzés: Majd az illeszkedés tanulásakor lesz ez lényeges, mert az összetett szavaknál a toldalék mindig az utótaghoz illeszkedik.
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Illeszkedés
36. /

1. asztalhoz kérdeztet bátortalan fiókban kosztümben
a Kékre színezendő mély magánhangzós szótagok és toldalékok: asztalhoz, bátortalan.
b Pirosra színezendő magas magánhangzós szótagok és toldalékok: kérdeztet

A fiókban szóban a fi szótag = piros, az ók szótag = kék, a ban toldalék = kék.
A kosztümben szóban a kosz szótag = kék, a tüm szótag = piros, a ben toldalék = piros.

c és d A mély hangrendű szavakhoz mély hangrendű toldalék, a magas hangrendű szavakhoz

magas hangrendű toldalék illeszkedik. A vegyes hangrendű szavak esetében a toldalék lehet
mély és magas hangrendű is.

36. /

2.

Szótő

Hangrendje

Toldalék

Hangrendje

fiáról

fiá

vegyes

ról

mély

Enéhnek

Enéh

magas

nek

magas

szájra

száj

mély

ra

mély

Megjegyzés: A fiáról szóban a fiá a szótő. Ha a tanulók a táblázatba a fia szót írják, tisztázni kell
velük, hogy az a szó szótári alakja, ami toldalék hatására változhat. Például bokor, de bokrok, ahol
a szótő a bokr alak. Ezzel a tananyaggal a gyerekek majd a szavak szerkezeténél fognak találkozni
a munkatankönyvben a 110. oldalon.
36. /

3. Magas hangrendű szavak: költség, hegység, egészség
Mély hangrendű szavak: szabadság, bolondság
Vegyes hangrendű szavak: kívánság, igazság

37. /

4. Reggel elaludtam. Szerencsére háromnegyed nyolcra, a csengetésre beértem az iskolába.
A teremben mindenki izgatott volt. Akkor tudtam meg, hogy történelemből felmérést írunk.
Teljesen kiment a fejemből. A barátom nyugtatgatott, hiszen jó vagyok ebből a tárgyból.

37. /

5. egyre, háromra, ötre, hatra, hétre
egykor, háromkor, ötkor, hatkor, hétkor
egyszer, háromszor, ötször, hatszor, hétszer
Megjegyzés: Ezt a feladatot azért tartottam fontosnak, mert így a tanulók megfigyelhetik az egy-,
két- és többalakú toldalékok viselkedését. A feladat után következő Jó, ha tudod!-ban olvashatnak
a kialakulásuk eredetéről. Természetesen nem kell megtanulniuk, de jó, ha tudnak róla.
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37. /

6. Köti az ebet a karóhoz.			Viszi, mint kutya a koncot.
Mintha a kutya szájából húzták volna ki.
Kutya van a kertben.			
Lerázza magáról, mint eb a vizet.
Kutyára bízza a hájat.			
Javaslat: Az ismeretlen szólásokat érdemes értelmezni.
Köti az ebet a karóhoz = a) nagyon fogadkozik, mindent ígér, mindennel biztat;
b) (tájny.) valótlan dolgot erősítget, bizonygat.
Kutya van a kertben =

a) valami nincs rendben, valami baj van, veszély fenyeget;
b) szeretőt tart az asszony;
c) (tájny.) valaki ólálkodik, leselkedik a közelben.

Kutyára bízza a hájat = olyan emberre bíz valamit, aki méltatlan a bizalomra.
Viszi, mint kutya a koncot = mindenhová hurcolja, cipeli.
Mintha a kutya szájából húzták volna ki = nagyon gyűrött, rendetlen {ruhadarab}.
Lerázza magáról, mint eb a vizet = könnyűszerrel megszabadul valakitől/valamitől,
aki/ami a terhére van.
37. /

7. Vasárnap délután kirándult a családunk a hegyekbe. Sokféle növényt figyeltünk meg. Én még egy
őzet is láttam. Egy szép tisztáson meguzsonnáztunk. Este hamar elaludtam a fáradtságtól.
Megjegyzés: Az első mondatnál ez a toldalékolás is jó: Vasárnap délután kirándultunk a családunkkal
a hegyre.

37. /

8. A megbeszélésnek a következő eredményre kell jutnia: Az egyik mondatban a kiemelt szavak
egyes számra, a másik mondatban többes számra vonatkoznak.
a Egyes számú: ajánlanék, tudnék, mondanék;

Többes számú: ajánlanák, tudnák.

b Az egyes számú igék feltételes mód, egyes szám, 1. személyben.
c A többes számú igék feltételes mód, többes szám, 3. személyben.
d Várható mondatok: Szívesen megbíznék benned, de már okoztál csalódást nekem. A fiúk rád

bíznák a kapus szerepét a meccsen, de tudják, hogy fáj a vállad.

38. /

9. Szívesen elutaznák a nagymamámhoz. Naponta kirándulhatnák a közeli erdőbe. Az unokatestvéreim
megmondanák, merre érdemes túrázni. Biztosan csatlakoznának hozzám. Nagyiék tudnák, hogyan
vigyázzanak ránk. Talán látnák őzet, szarvast, esetleg vaddisznót is.
Javítás: Szívesen elutaznék a nagymamámhoz. Naponta kirándulhatnék a közeli erdőbe. Talán
látnék őzet, szarvast, esetleg vaddisznót is.

38. /10. a Háromszor verte vissza Lúdas Matyi Döbrögin az igaztalanul elszenvedett botütéseket. Először

ács képében náspángolta el az uraságot. Aztán még kétszer leckéztette meg a furfangos legény.

b – Mit főzzek (főzzünk) ebédre? Nézzétek meg, mi van a hűtőben!

– Megvásároljátok a hiányzó hozzávalókat?

c Anyukámhoz gyakran eljönnek a barátnői.

Az öcsémhez, Ödönhöz a barátai járnak rendszeresen játszani.
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38. /11.

Én is rád szavaznék a választáson.
A fiúk is megszavaznák, hogy te legyél a csapatkapitány.
Megvásárolnék neked mindent, mit szemed-szád kíván, ha tehetném.
Megcsinálnék egy képet, de nincs hozzá festékem.
Ők is megcsinálnák a képet, ha lenne hozzá idejük.

38. /12.

Tollbamondás vagy másolás 4.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

A szótagolás szerinti elválasztás
39. /

1. a bál
golyó
házig

1		
2
go-lyó
2
há-zig

diónyi
asszony
lándzsa

3
2
2

di-ó-nyi
asz-szony
lán-dzsa

b Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne.

Megjegyzés: A bál szó nem választható el, mert egy szótagból áll, ezért a vonalra nem kell írni
semmit.

39. /

2. Jaász, tea, sztráda, Zsolt, Schmidt, mély, méla, stop, stoppol, Schöller, Jászi, fájl, mail
Javaslat: A tanulók minden szó esetében indokolják meg, hogy miért nem választjuk el.
Jaász: régies családnév, amelyben a több magánhangzót egynek ejtjük.
Zsolt, Schmidt, mély, stop, fájl: egy szótagú szavak.
mail: idegen szó, amelyben a több magánhangzót egynek ejtjük.

39. /

3. Egyszerű másolási feladat. Célja a dz-s és dzs-s szavak helyes elválasztásának gyakorlása.

39. /

4. e-dző, fin-dzsa, bo-dza, halan-dzsa, ma-dzag, pe-dzi, gyűrű-dzik, mene-dzser

39. /

5. já-cint, ka-mil-la, tu-li-pán, ró-zsa, ger-be-ra, szeg-fű

40. /

6. Deb-re-cen-ben sok lát-ni-va-ló vár-ja a tu-ris-tá-kat. A gye-re-kek e-gyik ked-velt he-lye az ál-latkert. Na-gyo-kat ne-vet-nek a mó-kás kat-tá-kon.

40. /

7. I-bo-lyá-hoz pes-ti-es Do-roty-tyá-nak bron-zot And-rá-sért galy-lyak Veszp-ré-mig ész-sze-rű

40. /

8. Például: iskola, lapos, posta, tanul, nulla, laza, zavar, varga, galamb

A mássalhangzók

Egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű betűkkel jelölt mássalhangzók
41. /
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1. A magyar hangállomány 39 hangból áll. A magánhangzók száma: 14. A magyar nyelv mássalhangzói:
b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, k, l, ly, m, n, ny, p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs.
Miért írtál eggyel több betűt, mint ahány hang van? A j hangot két betű jelöli: j és ly.
Megjegyzés: A mássalhangzók felsorolását követő kérdés sugalmazza, hogy a mind a két j hangot
jelölő betűt le kell írnia a tanulónak. Pontosabb lett volna, ha a mondat így kezdődik: A magyar
nyelv mássalhangzóit jelölő betűi. Kérlek, szóban pótold!
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41. /

2. a A mássalhangzók azok a beszédhangok, amelyeknek a képzésekor a levegő valamilyen
akadályba ütközik.
b

Csak egyjegyű betűvel jelölt mássalhangzó van benne: már vagy is 19. híres költőjének Kiskőrös
és ideig vetélkedett címért még napjainkban sem zárult le vita hol jött világra a család legidősebb
gyermeke ugyanis soha nem lakott sem másik településen éven át éltek
Tartalmaz kétjegyű betűvel jelölt mássalhangzót: születési vagy helye bizonytalan század Kiskunfélegyháza hosszú megtisztelő család egyik 23 Szabadszálláson

c Petőfi Sándorról.

Megjegyzés: Kérdéses lehet a 23 szó, mivel számmal van írva. A benne szereplő sz hangot
kétjegyű betűvel jelöljük, itt viszont számmal. Ha valamelyik tanítványod ezt a példát írja,
tisztázzátok az előbb leírtakat.

41. /

4. tojásleves, gulyásleves, gombás borjúszelet, habfelfújt, jércesült, rántott máj, Eszterházy-rostélyos,
madártej, tejfölös csirke, székelykáposzta

41. /

5. Reggeli: tojásos rántotta, kenyér, tea
Ebéd: tejfeles krumplileves, székelykáposzta
Vacsora: rántott máj sült krumplival
Megjegyzés: A tanulók a 4. feladatban szereplő ételek közül is válogathatnak, valamint olyan
fogások is szerepelhetnek, amelyek nevében nincs j-s vagy ly-os étel.

Rövid és hosszú mássalhangzók
42. /

1. a Aláhúzandók: fekete, sárga, bronzvörösek
b

Hossza: 15 m.

Magassága: 4-5 vagy négy-öt m.

Szárnyfesztávolsága: 8 m.

c

Óriásgyíkhoz. Pikkely. Kecskével, juhval (juhhal), emberrel.

d

Bekarikázandó szavak: mennydörgő Harry Potter ellenfele legveszedelmesebbnek tartott
pikkelyek kiálló hosszú hossza mennydörgősárkány
Megjegyzés: A mennydörgés és a mennydörgősárkány szóban a hosszú ny-t a mássalhangzó-rövidülés miatt rövid ny-nek ejtjük. Erről majd a mássalhangzótörvények tanulásakor esik szó.
Ha a tanulók bekarikázzák ezt a két szót, fogadd el, de figyeltesd meg velük, hogy valójában
rövid ny-t ejtenek, amiről majd később tanulnak. Arra is megkérheted őket, hogy azon az órán
említsék meg ezt a két szót is. Jó motiváció a hosszú távú memória fejlesztéséhez.

e

A legtöbb bekarikázott szóban a mássalhangzó egyjegyű volt. Ezekben a szavakban a mássalhangzók hosszúságát írásban a betű kettőzésével jelöljük. Akadt olyan bekarikázott szó is,
amelyben kétjegyű volt a mássalhangzó. Ilyenkor a betűnek csak az első jegyét kettőzzük.

42. /

2. Részmegoldások: 1. bakancs, 2. dörgés, 3. koppan, 4. síel, 5. rohan, 6. nyúl.
Megoldás: köpeny.

43. /

3. görögdinnye: Nagyon szeretem a görögdinnyét.
rosszalkodik: Az öcsém mindig rosszalkodik, ha anyáék nincsenek itthon.
süllyed: A hajó léket kapott, és süllyedni kezdett.
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43. /

4. veszélyes (sz, ssz) mennydörgés (ny, nny) hosszú (sz, ssz) boldog (l, ll) órakor (k, kk) menyasszony
(ny, nny) hallottam (l, ll) akkor (k, kk)

43. /

5. kulcscsont, díszszázad, viaszszerű, fénynyaláb, részszorzat, nagygyűlés

43. /

6. lestoppol, köpeny, stoptábla, elsápad, kiapad
összesen, hosszmérték, visszhang, lesz, desszert

43. /

7. Alaposan eddzetek, legalább ezer métert ússzatok, mert holnap versenyetek lesz!
Lopóddzunk Feri háta mögé! Apukám több sikert ért el a briddzsel, mint a pókerrel.

43. /

8. Tollbamondás vagy másolás 5.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

44. /

9. Megjegyzés: Ebben a feladatban a tanulók páros munkában gyakorolhatják a szövegfeldolgozás
algoritmusát. A munkatankönyv 9. oldalán lévő feladatban ez frontális osztálymunkában történt.
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a

és b Várható kérdések: Mikor érkezik a Mikulás a különböző országokban élő gyerekekhez?
Milyen ajándékot visz nekik? Hová teszi az ajándékokat?

c

A szöveg néma olvasása
Megjegyzés: Javasolhatod a gyerekeknek, hogy suttogva, közösen olvassák el.

d

Várható kérdések: Hogyan hívják a különböző országokban a Mikulást? Melyik nap megy el
a gyerekekhez? Milyen ajándékot visz nekik?

e

Ha hasonló kérdéseket fogalmaztak meg, mint amilyeneket én, akkor egyik kérdéshez sem
tesznek – jelet írhatnak.

f

Ha hasonló kérdéseket fogalmaztak meg, mint amilyeneket én, akkor mindhárom kérdéshez
+ jelet írhatnak.

g

A szövegnek 5 bekezdése van.

h

gyerek, csemete, lurkó, gyerkőc

i

Bekarikázandó: főpap (püspök), fűtőberendezés (kandalló), puding (édes krém), erszényes
állat (kenguru).

j

Bekarikázandó a szövegben: Magyarországon, Franciaországban, Olaszországban, Angliában,
Ausztráliában.

k

Szent Miklós a gyermekek és a diákok védőszentje.
Az olasz gyerekeknek Strega Buffana, a jóságos boszorkány visz ajándékot.
Ausztráliában karácsonykor meleg az időjárás.
Angliában Father Christmast (Karácsony Apót) várják a lurkók.
Megjegyzés: A második mondat kiegészítése a boszorkány tulajdonsága (jóságos) nélkül is
helyes. A negyedik mondatban az angol és a magyar név is elfogadható.
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l

Bekezdés
sorszáma

Ország

Az ajándékozó neve
az adott országban

Az ajándékozás
napja

3.

Olaszország

Strega Buffana

december 26.

2.

Franciaország

Père Noël

december 24.

5.

Ausztrália

Mikulás

december 24.

1.

Magyarország

Mikulás

december 6.

4.

Anglia

Father Christmas (Karácsony Apó) december 24. vagy 25.

Megjegyzés: Az adatok táblázatba rendezése az ismeretek könnyebb áttekinthetőségét és
könnyebb megtanulását segíti. Természetesen nem jelenti azt, hogy a gyerekeknek ezeket
az ismeretek meg kell tanulniuk, de más tantárgyak, témák tanulásakor nagy hasznát vehetik
ennek a technikának.
Az ajándékozás napjának megállapítása több ország esetében nem egyszerű feladat,
hiszen a szövegben nem mindig található meg a pontos dátum. Például a 2. bekezdésben ezt
olvasták: karácsonyeste (szenteste). Háttérismeretük alapján tud(hat)ják, hogy ez december
24-e. Utánanéztem, a szentestét karácsony estéjének is hívják.
Angliában Karácsony Apó 25-ére virradó éjszaka érkezik. A Wikipédia szerint: Az éj vagy
éjszaka egy napszak, amely az esti szürkület végétől a reggeli szürkület elejéig tart, vagyis amikor a Nap a látóhatár (azaz a 0°-os magasság) alatt legalább 18°-kal tartózkodik. Az értelmező
kéziszótár szerint: Az estétől reggelig tartó napszak. Ezért fogadd el, akár 24-ét, akár 25-ét írnak
a gyerekek, hiszen Karácsony Apó érkezhet 24-én este 10 órakor éppúgy, mint 25-én éjjel 2
órakor. Ennek kapcsán alkalmatok van azt is megbeszélni, mettől meddig tart az.
A bekezdések tételmondatai:
1. bekezdés: Magyarországon a gyerekek december 6-án az ablakba tett cipőkbe, csizmákba
kapják az ajándékot a Mikulástól. (1. mondat)
2. bekezdés: Az egész bekezdést alá kell húzni, mert egyetlen mondatból áll.
3. bekezdés: Olaszországban nem a Mikulás, hanem a Strega Buffana [sztrega bufána] nevű
jóságos boszorkány látogat el a lurkókhoz. (1. mondat)
4. bekezdés: Angliában a gyerekeknek előre meg kell írniuk a levelüket Father Christmasnek
[fádör krisztmösz], vagyis Karácsony Apónak ahhoz, hogy azt kapják tőle, amit
szeretnének. (1. mondat)
5. bekezdés: Ausztráliában szenteste a Mikulás nyolc fehér kenguru által húzott fogaton érkezik
a gyerekekhez. (1. mondat)
Megjegyzés: A tételmondatoknak – a bekezdések leglényegesebb mondatának
– a megtalálását nagyban segíti, hogy ezekben a mondatokban olvasható, mely
országokról szólnak az ajándékozással kapcsolatos ismeretek.
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m

Várható vázlatcímek:
2. Père Noël Franciaországban szenteste ajándékozza meg a csemetéket.
3. Strega Buffana Olaszországban karácsony másnapján érkezik a lurkókhoz.
4. Karácsony Apó Angliában december 25-én látogat el a gyerkőcökhöz.
5. A Mikulás Ausztráliában december 24-én keresi fel a gyerekeket.
Megjegyzés: A mintavázlatpont alapján beszéljétek meg a gyerekekkel, hogy mondatértékű
vázlatcímet kell adniuk, illetve azt, hogy mit kell tartalmaznia: 1. a Mikulás helyi megfelelőjének a nevét, 2. az ország nevét, 3. az időpontot. Hívd fel a figyelmüket, hogy ha szükséges,
a gyerek szó rokon értelmű megfelelőit használják.

Zöngés és zöngétlen mássalhangzók
46. /

1. A meglévő ismeretek felidézése a munkatankönyv 25. oldalának felhasználásával.

46. /

2. Zöngétlen mássalhangzók: c, cs, f, h, k, p, s, sz, t, ty.
Zöngés mássalhangzók: b, d, dz, dzs, g, gy, j, l, m, n, ny, r, v, z, zs.

46. /

3. Zöngétlen mássalhangzók: p, t, k, ty, f, sz, s, c, cs.
Zöngés mássalhangzók: gy, r, ny, v, z, r, b, dz, g, n, d, l, dzs, m, j.
Megjegyzés: Hívd fel a tanulók figyelmét, hogy minden szó minden mássalhangzóját csoportosítaniuk kell.

46. /

4. kép – gép

46. /

5. Memorizálandó mondat – Juli menő, nyerő –, amelyben a zöngétlen pár nélküli zöngés mássalhangzók szerepelnek.

46. /

6. húzat – húszat
ragja – rakja
várad – fárad
dértől – tértől

47. /

7.

sír – zsír

cé – dzé

szár – zár

csip – dzsip

ősszel – őzzel
fizet – vizet
pompa – bomba
zsebem – sebem

bodza
ímél
menedzser
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folt – volt

gyümölcs
pulóver
fájl

kutya
etettük
fatuskó
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47. /

8. a A titkosírás alapja, hogy alkotója a zöngés mássalhangzókat a zöngétlen párjukra cserélte,
illetve a zöngétlen mássalhangzókat a zöngés párjukra. A zöngétlen, pár nélküli mássalhangzók
a helyükön maradtak a szavakban.
a

47. /

Ragály község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati részén, a Csörgős-patak völgyében,
a magyar–szlovák határ közelében terül el. A több mint 700 fős település Aggtelektől 11 km-re
fekszik. Erdeiben sokféle állat él: őzzel, vaddisznóval és rókával is találkozhatunk.

9. Megjegyzés: Tapasztalatom, hogy ezeket a mássalhangzókkal kapcsolatos érdekességeket szívesen olvassák a tanítványaim. A leginkább a következő ragadta meg a figyelmüket: A magyar
nyelvben a mássalhangzók hordozzák a jelentéstartalom legalább kilencven százalékát.
Felismered, melyik versről van szó? A Tilpri migyir, hi i hizi! mintájára pedig verses feladványokat
készítettek a társaiknak, amiért jutalompontot kaptak.

A mássalhangzótörvények
48. /

1. A mássalhangzókra nem jellemző a harmónia.		
A mássalhangzók egymásra hatása beszéd közben jön létre.		
Mindig a később kiejtendő mássalhangzó hat az őt megelőző mássalhangzóra.
A mássalhangzótörvényeknek vannak helyesírási következményeik.		
A beszédben érvényesülő mássalhangzótörvényeket mindig jelezzük írásban.

I
I
H
I
H

Megjegyzés: A bevezető szöveg megértését vizsgálja a feladat. Külön felhívom a figyelmedet
a 2. állításra. A mássalhangzótörvények megértésének az az alapja, hogy a gyerekek felfogják:
a mássalhangzótörvények beszéd közben, a hangok között játszódnak le.
A hamis állításokat tegyék igazzá. A 3. állítás helyesen: Van, hogy a később kiejtendő mássalhangzó hat az őt megelőző mássalhangzóra. Van, hogy a korábban kiejtendő mássalhangzó hat
az őt követő mássalhangzóra. A 4. állítás helyesen: A beszédben érvényesülő mássalhangzótörvényeket van, hogy jelezzük írásban, van, hogy nem.
48. /

2. Megjegyzés: A fürtábráknak nem csak összefoglaláskor vehetjük hasznukat. Jelen esetben
a témára való ráhangolódást, a célkitűzést szolgálja, valamint fejleszti a rendszerszemléletet.
Az összeolvadás és a hasonulás közötti különbséget már most jónak láttam tisztázni.

A részleges hasonulások
49. /
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1. patak
kulacs
kert
termosz
lakás

patakban
kulacsban
kertben
termoszban
lakásban

k helyett
cs helyett
t helyett
sz helyett
s helyett

g hangot ejtek
dzs hangot ejtek
d hangot ejtek
z hangot ejtek
zs hangot ejtek

a

A kiejtett toldalékos szavakban a hangváltozás megfigyelése.

b

A hangváltozás rögzítése.
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49. /

2. a A leírt szavak hangoztatása.
b

49. /

3. a dobszerelés, hegytető, arcbőr, bridzsparti
b

49. /

lá z talan, pén z telen, ra g talan, me z telen

b  p, gy  ty, c  dz, dzs  cs

4. és a, b
vers ből
zöngétlen zöngés		
c

fogódzkodik
zöngés zöngétlen

A zöngésség szerinti részleges hasonuláskor az első mássalhangzó zöngésség szerinti párját
ejtjük az utána álló mássalhangzó hatására.
Megjegyzés: A kiemelések – karikázás és keretezés – nemcsak a vizsgálandó hangtani jelenségre irányítják a tanulók figyelmét, hanem a bevésést is segítik.

50. /

5. ablagban, víszhez, athat, rispor, lögdös, vísszint, hidek tél, eszig belőle
Javítás: ablakban, vízhez, adhat, rizspor, lökdös, vízszint, hideg tél, eszik belőle

50. /

6. a szí n pad, ro n gy, azo n ban, po n ty, ö n gyújtó, ta n menet, szí n nyomat, szé n ből

50. /

b

n m: színpad, azonban, tanmenet, szénből
n ny: rongy, ponty, öngyújtó, színnyomat

c

A pirossal átírandó betűket vastag betűk jelzik.

7. a A pincében már csak szénpor maradt, mire vége lett a télnek.
– István bácsi! Van gyufája?
Anya szívesen hordja kontyban a haját.
Különben sincs igazad ebben a dologban!
Negyven tyúkot nevel a dédmamám.
b

51. /
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A kékkel átírandó betűket vastag betűk jelzik.

8. Hasonlóság a zöngésség szerinti és a képzés helye szerinti részleges hasonulás között:
– beszédben az egyik mássalhangzó hat a mellette lévő mássalhangzóra,
– mindig a később kiejtett hang hat a korábban kiejtett hangra,
– írásban nem jelöljük.
Megjegyzés: Zöngésség szerinti hasonuláskor van néhány eset, amikor jelöljük, például lélegzik
(lélek + zik), kesztyű (kéz + tyű).
Különbség a zöngésség szerinti és a képzés helye szerinti részleges hasonulás között:
– A képzés szerinti részleges hasonulásban csak az n hang változik, ha p, b, m, gy, ty, ny követi.
– A zöngésség szerinti részleges hasonulásban a zöngés–zöngétlen hangpárok vesznek részt.
– A zöngés mássalhangzó az előtte lévő zöngétlen mássalhangzót zöngéssé teszi, a zöngétlen
mássalhangzó az előtte lévő zöngés mássalhangzót zöngétlenre változtatja.
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51. /10.

bíztam		
kapdos
ellenben
öregség
rácponty

51. /11.

Zöngésség szerinti: kertben, foghoz, épületbe, ablakból stb.
A képzés helye szerinti: színpadon, tanmese, rongyos, különben stb.

z. sz. r. h.		
z. sz. r. h.		
k. h. sz. r. h.		
z. sz. r. h.		
k. h. sz. r. h.		

rongyos		
mosdik			
fogódzkodó		
vagongyár		
percben		

k. h. sz. r. h.
z. sz. r. h.
z. sz. r. h.
k. h. sz. r. h.
z. sz. r. h.

51. /12. Helyes, zöldre festendő szóalakok: 1. fenyőfa: vízszint, azonban 2. fenyőfa: szegfű, szénpor, különben

3. fenyőfa: rongy, mosdó, kapzsi 4. fenyőfa: ponty, alakzat, színnyomás 5. fenyőfa: aztán, nyugta,
színpad

51. /13. Tollbamondás vagy másolás 6.

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

A teljes hasonulások
52. /

1. Ágnessel, Károllyal, Ádámmal

52. /

2. vassal – vassal, vassá – vassá, vízzel – vízzel, vízzé – vízzé, ronggyal – ronggyal, ronggyá – ronggyá,
fénnyel – fénnyel, fénnyé – fénnyé
Megjegyzés: A munkatankönyv táblázatának kitöltése után jól megfigyelhető, hogy a szavak
kiejtése megegyezik a szavak leírásával.

52. /

3. Várható mondatok: Pisti fájó hassal feküdt le aludni. Gézu az ágyon hasal. A sok tanulás és tapasztalat
bölccsé teszi az embereket. Ez a könyv egy bölcsé.

52. /

4. a és b
Szótő

Toldalék

Kiejtés

Írásmód

olvas

-ja

olvassa

olvassa

utaz

-junk

utazzunk

utazzunk

néz

-jük

nézzük

nézzük

Megjegyzés: A feladat megoldását a gyerekek nyelvérzéke is segíti, hiszen senki nem fogja sem
a kiejtéshez, sem az írásmódhoz például azt írni: olvasja.
A nyelvérzék olyan tehetség, amelyet az intelligenciától független, viszonylag állandó készségek
alkotnak. A nyelvérzéket a következő készségek alkotják:
– A fonetikai kódolóképesség, amely képessé tesz a hangok azonosítására.
– Grammatikai/nyelvtani érzékenység, amely segít felismerni a szavak funkcióját a mondatban.
– Induktív (tapasztaláson alapuló vagy abból induló, adatokból következtető) tanulási képesség,
amely alkalmassá tesz a nyelvi szabályok kikövetkeztetésére és új szabályok alkotására.
– A memorizálási képesség, amely leginkább az új szavak tanulásában nyújt segítséget.
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53. /

5. Oszloponként: hozza, hozzuk, hozz, hozzatok; eddz, eddzük, eddz, eddzetek, mossa, mossuk,
moss, mossatok, játssza, játsszuk, játssz, játsszatok

53. /

6. ússzunk – úszszunk – úszzunk, edzzél – eddzél – edzdzél, lopódzdzunk – lopóddzunk – lopódzzunk
a ússzunk, eddzél, lopóddzunk
b Várható mondatok: Ússzunk egy jót a medencében! Eddzél sokat, hogy nyerhess a versenyen!
Halkan lopóddzunk a madarak közelébe!
Megjegyzés: Talán te is tapasztalod, hogy néhány tanulónak még 5. évfolyamon is gondot
okoz a dz és a dzs betűk kettőzése. Nehezen fogadják el, hogy a dz ugyanolyan kétjegyű
mássalhangzó, mint a cs, sz, ty stb., ami az elválasztásban is megmutatkozik: bod-za helyett
bo-dza. Bár a munkatankönyv 42/1. e) feladatában már írásban is rögzítették a kétjegyű hosszú
mássalhangzók helyes jelölését, a folyamatos gyakorlás biztosításaként ebben a feladatban is
felbukkan a dz betű kettőzése. Az ússzunk szó analógiájára talán kisebb lesz a hibázás lehetősége.

53. /

7. Bence szívesen vigyáz Katára, amíg a szüleik dolgoznak.
Edit, vigyázz magadra, nehogy beteg legyél!
Anya, hozz gyümölcsöt is a piacról!
Anya mindenféle gyümölcsöt hoz a piacról.
Peti, helyezz egy képet a tábla bal oldalára!
Ani virágot helyez az asztalon lévő vázába.
Megjegyzés: A feladat előkészítésekor – ha szükségesnek tartod – beszéld meg a következőket:
– Mi a módbeli különbség a szópárok tagjai között? Az egyik kijelentő módú, a másik felszólító
módú ige.
– Milyen összefüggés van az igemódok és a mondatfajták között? A felszólító módú ige a felszólító
mondatba illik.
Javaslat: Nemcsak ennél a feladatnál, hanem más, illusztrációval ellátott feladatnál is alkalmazhatod értékelésre, jutalmazásra hibátlan megoldás esetén a rajz kiszínezését. A színezést otthon
vagy a napköziben is elvégezhetik a tanulók. Év végén összehasonlíthatjátok, kinek a legszínesebb
a nyelvtankönyve.

53. /

6. Csak a kijelölt helyen ússzunk a folyóban!
Eddzél rendszeresen a hétvégi versenyedre!
Megjegyzés: Más szórend is jó lehet a mondatokban.

53. /

9. Tollbamondás vagy másolás 7.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

54. /10.

sétáljatok, üljenek, ügyeljünk, szálljon
a A színezést vastag betűvel jelzem.
b A színezést dőlt betűvel jelzem.
c Kiejtésben: jj			
írásban: lj vagy llj
Megjegyzés: A nyelvi tapasztalat alapján könnyebb az általánosítás és a szabály megfogalmazása vagy megértése.
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54. /11.

énekeljetek, beszéljünk, figyeljek, szépüljön, felelj, szálljanak

54. /12.

a Mindenki figyelje a mozdulataimat!		
Eszter hallja a telefoncsörgést.			
Minden néző elfoglalja a helyét.			

Feleljetek a kérdésemre!
Foglalj helyet mellettem!
A sakkozó meggondolja a lépését.

b Kijelentő módú igék: hallja, elfoglalja, meggondolja
Felszólító módú igék: figyelje, feleljetek, foglalj
54. /13.

a egészség, község, bátyja, hagyjátok
b egé szs ég, kö zs ég, bá tyj a, ha gyj átok

A teljes hasonulások
55. /

1. A palota kertjében megjelenik a félelmetes óriás. Amikor megpillantja a királyfit, vadság tükröződik
a szemében. A derék legény előrántja a kardját. Harcias elszántsággal ront a szörnyre. Minden
erejét összeszedi, hogy leküzdje az ellenségét.
a A mondatok felolvasása
Javaslat: A szöveget a tanulók hangosan, karban olvassák fel.
b A palota ker tj ében megjelenik a félelmetes óriás. Amikor megpillan tj a a királyfit, va ds ág
tükröződik a szemében. A derék legény előrán tj a a kardját. Harcias elszán ts ággal ront
a szörnyre. Minden erejét összeszedi, hogy leküz dj e az ellenségét.
c kertjében, megpillantja, vadság, előrántja, elszántsággal, leküzdje

55. /

2. Oszloponként: kabátja, kínja, kardja; kabátjuk, kínjuk, kardjuk; kabátjai, kínjai, kardjai; kabátjaik,
kínjaik, kardjaik
a A kiejtés és az írásmód közötti különbség megfigyelése.
b A két hangból egy harmadik hang lett.

55. /

3. unja, tudja, megpillantja, mondja, folytatja, tartja

56. /

4. mártja, adja, fenje, hordja, tanítja, kertje, hídja, ménje, partja, vadja

56. /

5. Tudjátok meg az internetről, mikor indul a vonat! Időben menjetek az állomásra, nehogy lekéssétek
a vonatot! Ne tülekedjetek felszálláskor!
Megjegyzés: Más szórend is megfelelő, például Menjetek időben az állomásra, nehogy lekéssétek
a vonatot!
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56. /

6. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
Kétszer ad, aki gyorsan ad.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
Madarat tolláról, embert barátjáról.
Megjegyzés: A közmondások jelentése
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten =
a) úgy viselkedünk másokkal, ahogyan mások bánnak velünk;
b) úgy viselkednek velünk, ahogyan mi bánunk másokkal.
Kétszer ad, aki gyorsan ad = aki késedelem nélkül siet más segítségére, az megakadályozza
a további károk bekövetkezését, így a cselekedete többet ér.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! =
a) számolj a lehetőségekkel!;
b) ne költekezz anyagi erődön felül!
Madarat tolláról, embert barátjáról = mindenkire jellemző az, hogy kivel/kikkel barátkozik.

56. /

7. zöngésség szerinti részleges hasonulás: fogódzkodik, mosdó
írásban jelölt teljes hasonulás: lopóddzatok, papírral
összeolvadás: látjuk, nénje
írásban nem jelölt teljes hasonulás: tanuljon, igazság

56. /

8. Tollbamondás vagy másolás 8.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

Az egyéb mássalhangzótörvények
57. /

1. otthon inggomb dzsesszzene hozzánk képest jobb ma





t
g
sz
k
b

57. /

2. Oszloponként: jobbra, forrnak, szégyellni, parttól; varrni, szebbre, szállna, többről
a A szavak elolvasása
b jo bb ra, fo rr nak, szégye ll ni, par tt ól; va rr ni, sze bb re, szá ll na, tö bb ről
Megjegyzés: A mássalhangzó-rövidüléssel kapcsolatban azt kell megérteniük a tanulóknak,
hogy a három mássalhangzó közül kettő azonos, és ezek egymás mellett állnak. Valójában
egy hosszú mássalhangzóról van szó, amely a harmadik mássalhangzó hatására kiejtésben
megrövidül.

57. /

3. a A megadott szavak és kifejezések felolvasása
b mondta ijesztget mindnek csukd be most sincs
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57. /

4. Hasonlóság:
– három mássalhangzó kerül egymás mellé,
– írásban nem jelöljük.
Különbség:
– mássalhangzó-rövidüléskor a három mássalhangzó közül kettő azonos (hosszú mássalhangzó),
ami kiejtésben megrövidül a harmadik mássalhangzó hatására;
– mássalhangzó-kieséskor a három mássalhangzó különböző. A középső mássalhangzót nem
ejtjük, azaz kiesik.

Összefoglalás
58. /

1. A beszédhangokat a képzésük és hangzásuk szempontjából két csoportra osztjuk: magánhang
zókra és mássalhangzókra. A betű a hang írott vagy nyomtatott jele. A magyar nyelvnek 39 hangja
van, amelyet 40 betűvel jelölünk. A hangok közül 14 magánhangzó, 25 mássalhangzó. A j hangot
j vagy ly betűvel jelöljük. A teljes magyar ábécé a q, w, x és y betűt is tartalmazza.

58. /

2. Megjegyzés: A táblázat a magánhangzóknál tartalmazza az ajakréses és ajakkerekítéses elnevezésű csoportosítást. Mivel a háromalakú toldalékoknál a Jó, ha tudod!-ban a tanulók már olvastak
róluk, ezért szerepelnek a táblázatban, de nem kell tudniuk ezt a fajta csoportosítást.

58. /

3. a KATA
kisebb
áldogáll
relytélyes
jókedvü
lasú
díszítjük
hejesen

BENCE
kisebb
áldogál
rejtélyes
jó kedvű
lassú
díszítjük
helyesen

DÓRI
kiseb
álldogál
rejtéjes
jókedvű
lassú
diszitjük
helyessen

Szerintem a helyes szóalak
kisebb
álldogál
rejtélyes
jókedvű
lassú
díszítjük
helyesen

b Bence
59. /

4. a ígér, kíván, színes, ízletes, színész, szíves, víziló, tízes, kísér
b dicsér, mindig, irigy, mirigy, kilincs, tized, kifli, zsiradék
Megjegyzés: Ebben a feladatban azokat az i, í hangot/betűt tartalmazó szavakat gyűjtöttem
össze, amelyek leírásakor általában a legtöbbször hibáznak a gyerekek.

59. /

5. Oszloponként: me… (gy)
X
dekagra… (m) 2
ba…ancs (k) 1

59. /

6. Régen azt hitték, hogy a hal nem hall, de utóbb kiderült, hogy a halnak is van hallása. A Nagy Hoho-horgász kiállt a tó partjára, és egy nagyot kiált. Talán még a halak is hallják.

59. /

7. Részmegoldások:
1. pimaszság, 2. egészség, 3. anyja, 4. község, 5. merészség, 6. bátyja, 7. igazság
A rejtvényhálóban a végéről hiányzik egy négyzet. Kérlek, pótoltasd a gyerekekkel.
Megoldás: igazság
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bara… (k) 2
he…eszt (g) 1
ka…a (sz) X

gu…ol (g)
2
le… (n)
2
autogra… (m) 1

ha…ak (l) X
zölde… (l) 2
ha…on (s) 2
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59. /

8. bo-dza, vas-út, há-zig, lajst-rom, ker-tért, meg-áll, And-ris, lis-ta, ké-szít, bog-rács
Új szavak: Boris, kézig, vasrács, három, tavas
Megjegyzés: Én ennyi szót tudtam a szótagokból összerakni. Kérlek, küldd el az e-mail-címemre
(csopike9@gmail.com), ha neked vagy a tanítványaidnak még sikerült.

59. /

9. Tollbamondás vagy másolás 1.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

Félévi felmérés
A félévi felmérés anyaga a Hang és betű fejezet témaköreinek ismeretanyagára, az anyanyelvi képességek terén a begyakorolt szóanyagra épül.
A felmérés feladatainak megoldása
1. Kála, Karola, Karolina, Kata, Katalin, Katinka, Kató
A helyes betűrendbe sorolás 7 pont.
(Ha már az első nevet elrontja, akkor csak 0 pontot kaphat a tanuló.)
2. u – ú: adu, daru, odú, tanú
i – í:		 dicsér, mindig, víziló, ígér
Minden helyesen kiegészített szó 1-1 pont, összesen 8 pont.
3. Oszloponként: körös vagy kérés vagy keres, lény, kéreg; napok, halló, szálló
Minden helyesen megválasztott szó 1-1 pont, összesen 6 pont.
4. Nagyapám mindig a szájában szeggel szegel a műhelyében.
A madár csőrében fűszál, így száll a fészke felé.
Ez az eset már régen esett meg.
A kaszkadőr éppen azon gondolkodik, hogyan úszhatná meg épen a mutatványt.
Minden helyesen kiegészített szó 1-1 pont, összesen 8 pont.
5. rágjuk, folt, sír
ősszel, tél, csip
Minden helyesen kicserélt mássalhangzó 1-1 pont, összesen 6 pont.
6. ügyeljetek, bátyja
összeolvadás: bánjuk, kabátja
írásban jelölt teljes hasonulás: olvassátok, kézzel
zöngésség szerinti részleges hasonulás: lépdel, szegfű
írásban nem jelölt teljes hasonulás: a kimaradt szavak
Minden megfelelő szó 1-1 pont,
a kimaradt szavak csoportjának helyes megnevezése 2 pont,
összesen 8 pont.
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7. a Hátizsákban.
A helyes válasz 1 pont.
Megjegyzés: Ha hiányzik a -ban toldalék, fél pont levonandó.
b gunyhó: kunyhó		gukker: messzelátó
kutyagol: gyalogol		 becs: becsület
Minden helyes jelentés 1-1 pont, összesen 4 pont.
c 5 m. vagy Öt méter.
A helyes válasz 1 pont.
d Bekarikázandó az 5. sorban: legközelebb van a gunyhóhoz.
A helyes bekarikázás 1 pont.
e Bütyök.
A helyes válasz 1 pont.
f 1000 méterre vagy m-re.
A helyes válasz 1 pont.
Megjegyzés: Ha hiányzik a -re toldalék, fél pont levonandó.
g Bekarikázandó: a rókák elszaladtak volna
A helyes bekarikázás 1 pont.
6. A róka azt mondta a királylánynak, kívánjon valamit, hogy meghálálhassa a jóságát. A lány azt kérte,
szabadítsa fel az átok alól. A ravaszdi azt tanácsolta neki, hogy nevessen többet, segítsen másokon, és
legyen kedves mindenkihez. És lássatok vagy láss csodát! Amikor a lány megfogadta a róka szavát,
megtört a gonosz varázs.
Minden helyesen átalakított és leírt szó 1-1 pont, összesen 7 pont.
A felmérés értékelése
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Enyhébb ponthatárok

Szigorúbb ponthatárok

55–60

56–60

jeles, 5

46–54

47–55

jó, 4

36–45

40–46

közepes, 3

24–35

31–39

elégséges, 2

0–23

0–30

elégtelen, 1
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Tollbamondásra javasolt szöveg
„Két nappal ezután, csütörtökön, mikor a füvészkertre ráborult az este, a kis hídon álló két őr egy
sötét alak közeledtére fegyverbe lépett.
– Tisztelegj! – kiáltotta az egyik.
S erre mind a ketten égnek emelték ezüstös végű lándzsáikat, melyeken megcsillant a halvány
holdsugár.”
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. A felkiáltójel külön
kiemelés az előtte álló szótól. Akár pontozni is lehet: minden helyesen leírt kiemelt szó 2-2 pontot
ér. Így az elérhető maximális pontszám 40 pont. Így nem okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen használatából adódó helyesírási hiba, hiszen nem számít bele az értékelésbe. Ugyanakkor
annak a tanulónak, akinek az a hibája, hogy a mondatkezdő nagybetű helyett kisbetűt használt,
nem javaslok ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak 1-2 hibát vétett.
A tollbamondás értékelése
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Enyhébb ponthatárok

Szigorúbb ponthatárok

36–40

37–40

jeles, 5

30–35

32–36

jó, 4

24–29

24–31

közepes, 3

16–23

20–23

elégséges, 2

0–15

0–19

elégtelen, 1
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A magyar helyesírás
A tankönyvben külön fejezetben foglalkozom a magyar helyesírás alapelveivel. Valamennyi lénye
ges, már az alsó tagozatban is tanult vagy érintett helyesírási szabályt gyakoroljuk. Természetesen
a legtöbb helyesírási szabály és azok alkalmazása a későbbi évfolyamokon is újra felbukkan, hiszen
a folyamatos gyakorlásra a helyesírási képesség fejlesztésekor fokozottan szükség van. Azért marad
jó néhány helyesírási tudnivaló, főleg a központozás terén, amelyeket csak 7., illetve 8. évfolyamon
tisztázunk majd. Az említett két évfolyam tananyagának a gerincét ugyanis a mondattan adja.

Az írás és a helyesírási képesség fejlesztése
A címben szereplő két képesség egymás mellé helyezése nem véletlenszerű. A tanulók írásos
munkái során ugyanis az írástechnika és a helyesírás egyaránt ellenőrizhető és mérhető. Az iskolai
gyakorlatban gyakran tapasztaljuk – nem csak a magyarórákon –, hogy a gyerekek egy részénél
annyira torzul az íráskép, hogy olvashatatlan az írásuk. Ezt pedig nem lehet az egyéni írásmóddal
indokolni. Meg kell követelni az olvasható, a magyar írásnak megfelelő ékezetek használatát. Követ
kezetesen küzdenünk kell a magyar írásmódban ismeretlen vonások és pontok használata ellen.
Nem a tanárnak kell eldöntenie, hogy tanítványa milyen hangot jelöl az o feletti vízszintes vonallal.
Ugyancsak foglalkoznunk kell az írásfegyelem kérdésével. Az a tanuló, aki a barát szó helyett
barat szót ír, nem helyesírási hibát vét, hanem az írásfegyelmével van probléma.
A helyesírás két összetevője az ismeretszerzés és az ismeret alkalmazása. Az ismeretszerzés folya
matában a tanulók elsajátítják a helyesírási elveket és szabályokat, valamint a grammatikai ismere
teket. Azt azonban feltétlenül hangsúlyoznom kell, hogy a grammatikai ismeretek tanítása nem
cél, hanem eszköz. Az alkalmazás iskolai színtere a helyesírás gyakoroltatása, amelynek célirányos
nak, problémaorientáltnak, rendszeresnek és differenciáltnak kell lennie. A felsoroltak közül külön
kiemelem a problémaérzékenység fontosságát. Ez az alap az önkorrekció képességének fejlesztésé
hez. Hibajavításra ugyanis csak az a tanuló képes, aki kellő biztonsággal tud leírni egy nyelvi egységet,
legyen az szó, szószerkezet, mondat vagy szöveg, ugyanakkor meg is tudja indokolni, hogy miért úgy
kell írni. Ezért szükséges felső tagozatban is fejleszteni a tanulók helyesírási elemzőképességét.
Tankönyveimben – így az 5. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás munkatankönyvemben is – követ
kezetesen építettem a helyesírási alapelvek tanítására és alkalmazására. Ennek érdekében igyekez
tem megteremteni a különböző képességfejlesztési területek integrációját. Egy példával érzékel
tetem eme törekvés lényegét. A magyar szókészlet jelentős része a kiejtés elve szerint írandó. Ezen
írásmód helyes alkalmazásának feltétele a köznyelvi normának megfelelő helyes kiejtés: minden
beszédhang tiszta artikulációja, a rövid és hosszú hangok megkülönböztetése. Az a tanuló, aki
a dicsér szót helytelenül dícsérnek ejti, leírni is így fogja, esetleg számára egy külön helyesírási sza
bály lesz a dicsér szó helyes leírása. A köznyelvi normáknak megfelelő helyes kiejtést csak a helye
sejtési gyakorlatok intenzív gyakorlásával érhetjük el. Ezeket a gyakorlatokat felső tagozatban is
végeztetnünk kell. A tanítási órából elég néhány percet erre szánni, de minden tanítási órának része
kell, hogy legyen. Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy csak azokat a nyelvi egységeket írathatjuk
le a tanulókkal, amelyek normatív ejtéséről előzőleg meggyőződtünk.
A szóelemzés elvének érvényesítése anyanyelvi ismereteken alapszik. Ezért van szükség sok-sok
szófajtani, alaktani elemzésre. Ezek a tevékenységek azonban nem korlátozódhatnak csak azokra
az évfolyamokra, amelyekben ezek a tananyag részét képezik. A tankönyveimben igyekeztem
a folyamatos gyakorlást minden tananyagrésznél biztosítani.
A hagyomány elve szerint írandó szókészlet helyesírásához az szükséges, hogy a szavak rögzüljenek a tanulók látási emlékezetében. Ezt a tanítványaimnak úgy szoktam szemléltetni, hogy
a gólya szót már csak azért sem tudnám j-vel írni, mert ha ránézek, tudom, hogy a szónak nem ilyen
az írásképe.
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Az egyszerűsítés elve szabályok ismeretét kívánja meg. (Lásd A magyar helyesírás szabályai 91–93.
szabálypontjai.)
A helyesírási szótár használatának megtanítása a felső tagozaton igen fontos feladat. El kell
érnünk, hogy a tanulók szokásává váljon a rendszeres használata. Ehhez azonban nem elég csak
a szótárrészt ismerniük, hanem a szabályzati részben is tudniuk kell tájékozódni, sőt el kell sajátí
taniuk a tárgymutató használatát is.

Helyesírásigyakorlat-típusok
Minden tanulónak ismernie kell a gyakorlás célját. Azt kell gyakoroltatni velük, amiben hibáznak,
és lehetőleg azokkal a tanulókkal, akiknek valóban szükségük van a gyakorlásra, korrekcióra. Ekkor
van szerepe a differenciált képességfejlesztésnek. A Nyelvtan és helyesírás munkatankönyvben úgy
segítem a tanórára való felkészülést és munkaszervezést, hogy sok olyan részfeladat közül válogat
hatnak, amelyeknek a folyamatos gyakorlás a céljuk. Bár a gyakorláshoz szükség van a grammatikai
és helyesírási szabályok ismeretére, ez nem a szabályok verbalizálását és számonkérését jelenti,
hanem a probléma megfogalmazását, megnevezését és megoldását. Ehhez azonban szükség van
a grammatikai fogalmak ismeretére. Például a tanuló csak akkor tudja a hosszú, gyönyörű típusú
szavakat helyesen leírni, ha tisztában van a melléknév fogalmával is, mert csak akkor tudja értel
mezni és megérteni azt a helyesírási szabályt, miszerint a melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú.
A helyesírási képesség fejlesztésének alaptechnikái a következők:
Másolás
A felsőbb évfolyamokon is jól alkalmazható ez a technika, főleg válogató másolás formájá
ban. Ilyenkor a tanulók jelentéstani, alaktani, mondattani, helyesírási szempontoknak megfele
lően másolnak szavakat, szószerkezeteket vagy mondatokat. A gyengébb képességű tanulóknál
ezzel a technikával érhetünk el jó eredményt a helyesírásiképesség-fejlesztés területén. Sokszor
kell ugyanis helyesen leírniuk egy-egy szót ahhoz, hogy begyakorolják az adott szó helyesírását.
A gyenge helyesírási képességű tanítványaimnak gyakran adtam azt feladatul, hogy az éppen tár
gyalt helyesírási szabálypont példaanyagát másolják le. Mindig felhívtam a figyelmüket, hogy a másolás végeztével ellenőrizzék a munkájukat, az esetleges hibáikat azonnal javítsák.
Emlékezetből írás
Ritkábban előforduló gyakorlattípus, pedig nagyon hatékony. A közmondások, szólások, prózai
memoriterek rövid részletét érdemes leíratni a tanulókkal, majd ellenőriztetni és javíttatni az ere
deti szöveg alapján.
Tollbamondás
Tollbamondáskor nagyon fontos, hogy a diktált szöveget ne azonnal kezdjék el írni a tanulók.
Első felolvasáskor csak hallgassák a szöveget, így a tartalmi megismerésen kívül arra is ráhango
lódhatnak, hogy milyen típusú helyesírási problémát tartalmaz. A diktálás után, a szöveg harmadik
felolvasása után adjunk időt arra, hogy ellenőrzés előtt még egyszer áttekinthessék munkájukat, és
javíthassák azt!
Kiegészítő technikák
Ezek a gyakorlatok valahol a másolás és a tollbamondás között helyezkednek el. Itt is alapsza
bály, hogy csak annyi feladatot oldassunk meg a tanulókkal, amennyit pontosan ellenőrizni tudunk,
képesek vagyunk kijavítani és kijavíttatni. A két-három hét késéssel javított szövegben előforduló
hibákat esetleg újra elkövetik írásbeli munkáik közben, ezért a hibás szóalak rögzül bennük.
A csoportosítás felfogható a másolás egyik magasabb szintjének. Valójában válogató másolás
ról van szó, hiszen vagy szóhalmazból, vagy szövegből kell szétválogatni és lemásolni valamilyen
szempont szerint a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat.
A kiegészítés során hangokat (betűket), szavakat kell beilleszteniük a tanulóknak a szó, mondat
hiányzó részébe, esetleg írásjelekkel kell kiegészíteniük a mondatokat vagy a szöveget.
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A választásos feladatokban két, esetleg több megadott szó, mondat közül kell kiválasztani a he
lyeset, illetve a helytelent. Igen jól alkalmazható gyakorlattípus a nyelvhelyesség tanításakor is.
A hibakereséses feladatokkal kapcsolatban még napjainkban is megoszlik a tantárgypedagógu
sok véleménye. Vannak, akik azt vallják: a gyerekek csak minden szempontból tökéletes, nyelvileg
hibátlan szövegekkel, mondatokkal találkozhatnak az iskolában, a tankönyvekben. Mások úgy vélik:
bár mértékkel, de szükséges hibás szövegekkel, mondatokkal szembesíteni a tanulókat a tanítási
órákon. Ezt az álláspontot képviselem én is. Erre a legjobb példa egy nyelvhelyességi problémát
taglaló feladat. Hibás mondat, szöveg nélkül ugyanis nem tudnánk foglalkozni a nyelvhelyességi
problémákkal, azaz a köznyelvi normától eltérő szavak, kifejezések, mondatok elemzésével, a prob
léma megoldásával. A nyelvi problémaérzékenység fejlesztéséhez is szükség van a hibás nyelvi
alakzatokra.
Az igazsághoz sajnos az is hozzátartozik, hogy tanulók a mindennapi életben, a médiában,
az utcai feliratokban is gyakran találkoznak helyesírási, nyelvhelyességi hibákkal, amelyek mellett
nem mehetünk el szó nélkül. Ez utóbbiakat legtöbbször elég, ha javítjuk a gyerekek beszédében,
ugyanis a hiba okának feltárásához nyelvtani ismereteik legtöbbször még nem érik el a megfelelő
szintet. Gyakran adtam tanítványaimnak szorgalmi feladatul, hogy keressenek helyesírási, nyelv
helyességi hibákat újságokban, folyóiratokban, internetes portálokon. Sajnos sohasem érkeztek
üres kézzel az órára. Ami nagyon fontos, hogy a hiba feltárását mindig kövesse a hiba kijavítása is!
A rejtvények, fejtörők, játékos feladványok a tanulók kedvenc feladattípusai közé tartoznak. Szíve
sen oldják meg őket. Játék közben észre sem veszik, mennyit tanulnak. Az ilyen jellegű feladatok
a helyesírási képesség fejlesztésében is jó szolgálatot tesznek.
A helyesírási szabályzat használatának eszközszintű elsajátítását mindig fontos célnak tartottam.
A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadását az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizott
sága dolgozta ki, és az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, valamint a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöke hagyta jóvá. 2015. szeptember 1-jétől érvényes.
Ezen a portálon található meg: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
Kedves Kollégám! Itt is szeretném felhívni a figyelmedet AZ ÚJ HELYESÍRÁSI SZABÁLYZAT – A változások tanításának módszerei című könyvemre, amely szintén a Műszaki Kiadó gondozásában jelent
meg.
Mennyivel nyújt több segítséget az általam írt módszertani segédlet?
Minden példát kigyűjtöttem a szabálypontok szövegének pontosítására, bővítésére, kiegészí
tésére. Az új szabálypontok, a szabályváltozások megtanításához hozzárendeltem az adott évfo
lyamot, módszertani javaslatokat, ötleteket társítottam hozzájuk, valamint feladatsorokat állítottam
össze a rögzítéshez, gyakorláshoz. Az ellenőrzés megkönnyítésére a feladatok után a megoldásuk
is megtalálható.
A megváltozott helyesírású szavak jegyzékét kiegészítettem. Az egyes szavaknál feltüntettem
a kapcsolódó szabálypontok számát, és további példaszavakat is írtam hozzájuk.
Táblázatokkal, gondolattérképpel segítem a szabálypontok rendszerének megértését és tanu
lását-tanítását.
A célom tehát az, hogy megkönnyítsem számodra az átállást, illetve néhány módszertani ötlettel
segítsem a tanórai munkádat. A feladat oroszlánrésze azokban az osztályokban, évfolyamokon vár
rád, amelyekben már rögzültek tanítványaidban a korábbi helyesírási szabályzat szabálypontjai,
illetve azon szavak helyesírása, amelyek a 12. kiadásban megváltoztak vagy módosultak.
A helyesírási szabályzatra minden tanítási órán nagy szükségünk van. 8. évfolyamon már nem
csak a szótári részt, hanem a tárgymutatót és a szabályzati részt is eszközként kell(ene) használni.
A tanulóknak ismerniük kell(ene) azt is, hogyan használhatják a szótárt analógia alapján, ha egy
konkrét szóalakot nem találnak meg benne.
A helyesírási képesség fejlettségi szintje igazából a tanulók akaratlagos írásán mérhető le, amelyet
minden önálló munkájuk során alkalmaznak. El kell érnünk, hogy a gyerekek ne csak a kifejezetten
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„helyesírási célzatú” feladatok megoldásakor figyeljenek a helyesírásra, hanem az akaratlagos írás
közben is, és ami még ennél is fontosabb: ne csak magyarórán. Ebben kell segítséget kérnünk
a többi tantárgyat tanító kollégáktól. A tanulók helyesírási hibáit nekik is javítaniuk és javíttatniuk
kell. Csak így érhetjük el – közösen –, hogy a tanulók ne csak magyarórán figyeljenek, ügyeljenek
a helyesírásukra.

Hogyan használd A magyar helyesírás szabályai című kiadványt?
61. / 1.

61. / 2.

a

H. 23.
Megjegyzés: A szabály így szól:
Az egy szótagú szavak végén hosszú ú, ű betűt írunk: bú, szú; fű, mű, nyű, tű. A több szó
tagúak egy részének végén is hosszú az ú, ű. A gyakoribb esetek: ágyú, aszú, borjú, ború,
bosszú, búcsú, dugattyú, faggyú, fattyú, fiú, fogantyú, gyanú, gyapjú, háború, hattyú, interjú,
kallantyú, kátyú, kopoltyú, koszorú, ocsú, odú, randevú, sarkantyú, sziú, szivattyú, tanú, vályú,
varjú; betű, billentyű, csengettyű, csepű, derű, fésű, gyepű, gyűrű, gyűszű, hegedű, herkentyű,
keselyű, kesztyű, köpű, kösöntyű, köszörű, nedű, rézsű, seprű, szérű, tetű, töpörtyű.
Vannak azonban rövid u, ü betűre végződő több szótagú főnevek is. A gyakoribb esetek:
adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu, frufru, gyalu, hamu, hindu, kakadu, kapu, kenguru,
kenu, lapu, mandzsu, marabu, pertu, ragu, saru, satu, szaru, tabu, tinóru, uhu, zebu, zulu,
zsalu, zsaru; bürü, eskü, güzü, menü, revü, süsü, tütü, ürü. Rövid u-val írjuk a becézett alako
kat is, például: anyu, apu; Icu, Pityu.

b

bú, szú; ágyú, aszú, borjú, ború, bosszú, búcsú, dugattyú, faggyú, fattyú, fiú, fogantyú, gyanú,
gyapjú, háború, hattyú, interjú, kallantyú, kátyú, kopoltyú, koszorú, ocsú, odú, randevú,
sarkantyú, sziú, szivattyú, tanú, vályú, varjú;
Megjegyzés: Bármelyik 10 szó megfelel az utasításban megfogalmazottnak.

Lemásolandó szavak: gyalu, marabu, Samu, falu, kapu.
Megjegyzés: Előzetesen tisztázd a gyerekekkel, hogy az ismétlődő szót le kell-e írniuk.

A magyar helyesírás alapelvei
Javaslat: A metanyelvi szövegen gyakoroltathatod a tanulókkal – csoport-, páros vagy egyéni mun
kában – a szövegfeldolgozás menetét. Ha úgy érzékeled, hogy a tanítványaidnak még szükségük
van rá, frontális osztálymunkában is dolgozhattok.
Mindenképpen készítsenek vázlatot akár közösen, akár egyénileg.

A szóelemzés elve, a szóelemző írásmód
63. / 1. a

A rövidítések memorizálása
Megjegyzés: Érdemes megbeszélned a gyerekekkel, hogy a rövidítés alapja a kifejezést
tartalmazó szavak kezdőbetűje.

b A táblázatba a következőképpen kell beírni a szavakat:

z. sz. r. h. = mosdó
k. h. sz. r. h. = azonban

51

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
í. n. j. t. h. = tanulj, anyja
í. j. t. h. = olvass, jobbá
Összeolvadás: kertje, látja
Msh.-rövidülés: otthon
Msh.-kiesés: mindnyájan
63. / 2. kapdos, ötven tyúktojás, bográcsban, különben, öngyújtó, szegfű
a Várható mondat például: Apukám szegfűből készíttetett csokrot anyukám névnapjára.
63. / 3. a Bekarikázandó szavak: tanteremmel, szivaccsal, ronggyal, harmóniummal, számológéppel,

golyókkal.

b Emlékezetből leírandó szavak: tanteremmel, szivaccsal, ronggyal, harmóniummal,

számológéppel, golyókkal.
Megjegyzés: Más sorrend is elfogadható.

64. / 4. Tóthtal, Rátzcal, Takátscsal, Félixszel
64.

/ 5. Feldmann-nal, Adrienn-nel, Gáll-lal, Papp-pal, Anett-tel, Hofmann-nal, Makk-kal, Wittmann-nal
Megjegyzés: H. 93. A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos más
salhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük, például: orra (= orr + ra), fedd meg (= fedd
+ d meg), tollal (= toll + lal), vádlottól (= vádlott + tól), füttyel (= fütty + tyel), könnyé (= könny +
nyé), nagyobban (= nagyobb + ban), hallak (= hall + lak) [vö. 61., 82. b)].
A szabály nem érvényesíthető a tulajdonnevekre (még akkor sem, ha kisbetűs elemükről
van szó), illetőleg a szóösszetételekre.
Ezekben a hosszú mássalhangzóhoz a vele azonos újabbat kötőjellel kapcsoljuk, például:
Hermann-nál, Széll-lel, Tarr-ról, Wittmann-né; Bernadett-től, Mariann-nal; Bonn-nal, Bükk-kel,
Tallinn-nak; Elzett-tel, Knorr-ral; Blikk-kel, Szerelmes szonett-tel (címek); illetve: balett-táncos,
sakk-kör, rossz-szívű (= gonosz) [vö. 61., 160. c)].

64. / 6. Alapforma: Knepp, Adrienn, Adrián, Pap, Gaáll
64. / 7.

Babitscsal – N (Petőfi Sándor 1823–1849, Babits Mihály 1883–1941), Móriczcal – I, (Molnár Ferenc
1878–1952, Móricz Zsigmond 1879–1942) Madáchcsal I (Arany János 1817–1882, Madách Imre
1823–1864), Kossuthtal N (Nagy László 1925–1978), Kossuth Lajos 1802–1894), Thökölyvel N
(Mátyás király 1443–1490, Thököly Imre 1657–1705)
Megjegyzés: Thököly nevénél beszéld meg a gyerekekkel, hogy az ly nem a j hangot jelölő
egyik betű, hanem l + y (az i hang régies jelölése) kapcsolat, ejtésben li. Újabb bizonyítéka
annak, hogy a mássalhangzótörvények hangok és nem betűk között játszódnak le.

65. / 8. ebben, ebbe, ettől, efféle; abban, abba, attól, afféle
65. / 9. ezzel vagy evvel; azzal vagy azzal
65./10. pléhvel – pléhhel, dühvel – dühhel, sahhal – sahval, méhhel – méhvel,

potrohhal – potrohval, juhval – juhhal, csehvel – csehhel, Allahval – Allahhal
Megjegyzés: Tisztázhatod a gyerekekkel, hogy a kétféle írásmód nem minden h végű szóra
igaz. H. 82/e) Azoknak a h végű főneveknek, amelyeknek a kiejtése ingadozik (düh: [dü]
v. [düh], méh: [mé] v. [méh] stb. [vö. 74.]), a -val, -vel és a -vá, -vé ragos alakjait írni is kétféle
képpen lehet: dühvel [düvel] – dühhel, méhvé [mévé] – méhhé stb.
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65. / 11. Tollbamondás vagy másolás 10.

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

65.

/ 12. Olvassátok el az 1. feladat utasítását! Karikázzátok be a helyes megoldást! Vegyétek elő
a javító színest! Ellenőrizzétek a megoldást! Javítsátok a hibákat!

65. / 13.

Gyerekek, álljatok egyenesen! Lendítsétek magasra a karotokat! Hajoljatok előre! Érintsétek
meg a bokátokat! Egyenesedjetek fel! Lazítsátok el az izmaitokat!

66. / 14.

A falu apraja-nagyja kíváncsi a menyegzőre. A lányos háznál a menyasszony először az édes
anyjától, majd az édesapjától és a testvéreitől búcsúzik el. A nagybátyja a násznagya, azaz
a házassági tanúja. A koszorúslányok, a lánytestvérei és a barátnői nem bánják, hogy ma
ő a legszebb. A nyoszolyóasszony egész nap körülötte foglalatoskodik: öltözteti, csinosítja.
A vőfélyt szalagos botja különbözteti meg a többi vendégtől. Készségesen intézkedik,
irányítja a lakodalom egész menetét.

66.

a

násznagy: a menyasszony nagybátyja, nyoszolyóasszony: a menyasszonyt öltöztető,
csinosító nő, vőfély: intézkedik, irányítja a lakodalom menetét, koszorúslány: a menyas�
szony leánytestvére vagy barátnője

b

nagyja, édesanyjától, nagybátyja, készségesen

/ 15. hagy juk hagyjuk, any ja anyja, fagy jon fagyjon, huny játok hunyjátok hány juk hányjuk,
báty jai bátyjai, nagy ja nagyja

67. / 16. költség, vadság, szolidság, szelídség, barátság, nagyság, fáradság, fáradtság, fittség
a Összeolvadás
b

Várható mondatok: Megérte a fáradságot, mert szép lett a szobám. Elaludtam a fáradtság
tól. A fittséget fontos dolognak tartom.

67. / 17. a metszi, tudsz, adsz, játszik, hazudsz, játszótér, maradsz, látsz, szeretsz, futsz, metszitek
b Beszédben hosszú c hangot ejtünk, de írásban tsz-t, dsz-t írunk.
c
67. / 18. a
b

68. / 19. a

metszi, játszik, hazudsz, maradsz, szeretsz
Aláhúzandó szavak: haladjatok, Számítsatok, közlekedjetek, haladjatok, Erősítsetek
Várható szöveg: Ha kerékpárral közlekedsz, nem elég, hogy te láss, az is fontos, hogy
téged is lássanak. A sötétben mindig legyen a kerékpárodon működő lámpa, villogó,
legyen rajtad világító mellény. Ha ezek hiányoznak, a többi közlekedő nem fog látni, és
könnyen baleset érhet.
és b Aláhúzandó és lemásolandó szavak: motorcsónakkal, figyelmeztetett, vigyázzunk,
próbáljuk, tudtuk, beüljön, aztán, hagytuk

c Hortobágy

Megjegyzés: A jellegzetes kilenclyukú híd részlete alapján könnyen felismerhető a folyó.
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68. / 20. a eggyel, eggyé
b Írásban jelölt teljes hasonulás
68. / 21.

sakk-készlet, dzsessz-szerzemény, váll-lövés, puff-féle, expressz-szerű

68. / 22.

kis, kisebb, legkisebb, legeslegkisebb
A kis szó fokozott alakjait hosszú s-sel ejtjük, de egy (rövid) s-sel írjuk.

68. / 23.

Tollbamondás vagy másolás 11.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

A kiejtés elve, a kiejtés szerinti írásmód
69.

/ 1. Csökönyös, mint a szamár. Lassú, mint a lajhár. Szelíd, mint a bárány. Hízeleg, mint a macska.
Hűséges, mint a kutya.

69.

/ 2. Várható mondatok: Lidi sír, mert nem találja a telefonját. Ili színes papírokból csíkokat nyír.
Tibit megcsípte egy darázs. Misi egész délután víg kedvében van.

69.

/ 3. súly: súlyos, súlya, súlyú, súlytalan, súlyosbít; gyűjt: gyűjtemény, gyűjtjük, gyűjtés, gyűjtéskor,
gyűjtöttem; íz: ízes, íztelen, íznek, ízek, ízelítő, ízesítő; szín: színes, színek, színész, színből, színeik
a Suttogva olvasás

Megjegyzés: A suttogva olvasással két legyet üthetsz egy csapásra. Egyrészt a tanulók
gyakorolják a szavak helyes kiejtését [valóban helyesen ejtsék], másrészt gyakorolhatják
az olvasást.

b Szótollbamondás

Megjegyzés: Hívd fel a diktáló tanuló figyelmét, hogy tartsa be a tollbamondás algorit
musát: először valamennyi szót egyszerre olvassa fel, aztán szavanként diktáljon, majd
újra olvassa fel az összes szót. Ellenőrzéshez összehasonlítást alkalmazzon.

69.

/ 4. kocsi – kocsí sí – si gyi – gyí kiflí – kifli rí – ri néni – néní kikiriki – kikirikí nini – niní

69.

/ 5. hamu, fiú, betű, eskü, adu, batyu, billentyű, gyapjú,
menü, gyűrű, seprű, anyu, bábu, gyapjú, odú, süsü

70.

/ 6. 2 csak az odú szó helyes, 1 csak a tanú szó helyes, X egyik szó sem helyes, 3 helyes a pertu és
a zsaru is, 1 csak a búcsú szó helyes
Javítás: adu, gyanú, kesztyű, revü, frufru

70.

/ 7. kenguru, zebu, borjú, marabu, szú, varjú, daru, hattyú, kakadu, orrszarvú
gnú: borjú, szú, varjú, hattyú, orrszarvú
emu: kenguru, zebu, marabu, daru, kakadu

70.

/ 8. Oszloponként: hosszú, keserű, könnyű; szomorú, domború, sűrű
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70.

/ 9. Bekarikázandó szavak: fenn, új, kel
Várható mondatok: Apa kést fen a konyhában. Meg kell oldanom a feladatot.

70. /10.

A madár csőrében fűszál, így száll a fészke felé. Ez az eset már régen esett meg. Nagyapám
mindig a szájában szeggel szegel a műhelyében. Mariskának azon fáj a feje, hogy hogyan
fejje meg a kecskét.

70. / 11.

Eszter minden reggel korán kel. A kassza előtt hosszú sor áll. A szál elszakadt varrás közben.
Nekem is kell egy új cipő. Tibi varas térde nehezen gyógyul. A hal egyáltalán hall a vízben?

70. / 12. Tollbamondás vagy másolás 12.

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 115. oldalán található.

71. / 13.

Szóbeli feladat
Javaslat: Hívd fel a gyerekek figyelmét a helyes kiejtésre. Ezután esetleg le is írhatják a füze
tükbe a szavakat, amivel az akaratlagos írást is tudják gyakorolni.

71. / 14. Az 1. oszlopba hosszú mássalhangzókat kell írni, a 2. oszlopba rövid mássalhangzókat.

Javaslat: Érdemes megfogalmaztatnod a gyerekekkel az általánosítást, hogy ezeknél a tolda
lékoknál magánhangzó után mindig hosszú mássalhangzót ejtünk és írunk, mássalhangzó
után azonban rövidet.

71. /15.

-t ragos főnév: szappant, kappant, sast, csengettyűt, gyümölcsöt, kapucsínóta múlt idő jele:
koppantott, csengetett, állt, szidott, szavalt
Bekarikázandó: alatt

72. /16.

kelet hullott halat hallott gépelt kellett rakott gépet rákot hullt
t: kelet, halat, gépelt, gépet, rákot, hullt
tt: hullott, hallott, kellett, rakott

72. /17. a alatt, szerint, fölött, át, előtt, iránt, közt, hosszat, között, mögött
b Várható mondatok: Az erdőn át vezetett az utunk. Utca hosszat áll a sor.

Megjegyzés: Az át szó valóban névutó legyen a mondatban.

72. /18. Kiszínezendő szavak: állandó, szőlő, nagyszerű, frissül, dicséret, ujjongás
a kitűnő, ígértem, mennydörög, bakancs
b Várható mondat: Megtartom, amit ígértem.

Megjegyzés: Érdemes felidézni a következő közmondást: Az ígéret szép szó, ha megtart
ják, úgy jó.

72. /19.
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Első oszlop: rugdalódzik, rosszallná, mondta, evvel, régen
Második oszlop: fogódzik, hullott, kevesellem, toldták, most
Megjegyzés: Talán te is tapasztaltad már, hogy a gyerekek csúfolták a társukat, mert egy
szót nem úgy használtak, mint ők. Ha valaki azt mondja, ezzel, az ugyanolyan elfogadott,
mint ha valaki azt használja a kommunikációjában, hogy evvel. Ha az osztályodban is
előfordult ilyen eset, néhány pillanatot érdemes ennek a tisztázására szánni. Ez is az anya
nyelvi nevelés része.
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73. / 20.

hallomás, villamosmegálló, hallgat, vallomás, vállalat, állomás, modellezés, áldozat, moz
dulat, gondolkozik, vállizom

73. /21.

Középfok: idősebb, szebb, ügyesebb, boldogabb, jobb
Felsőfok: legidősebb, legszebb, legügyesebb, legboldogabb, legjobb

73. /22. Oszloponként: kezet, hidat, tüzet, nyarat, kutat; kézből, hídból, tűzből, nyárból, kútból; kezes,

hidas, tüzes, nyaras, kutas; kezek, hidak, tüzek, nyarak, kutak

73. /23.

Oszloponként: X toll, tol 1 kopog 2 dörren 2 barakk; 1 szalag 2 cammog 2 szálldos 1 együtt;
X varr, var 2 frissen 2 csengettyű 1 okosan; X meggyek, megyek; 1 kisebb; 2 eggyé, lejjebb

73. /24.

Például: tanít, épít, terít, gyógyít, mozdít, repít; tanul, épül, terül, gyógyul, mozdul, repül
Megjegyzés: Nem feltétel, hogy ugyanazokhoz a szótövekhez illesszék a gyerekek az -ít,
illetve az -ul, -ül toldalékokat.

73. / 25. Tollbamondás vagy másolás 13.

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 116. oldalán található.

A hagyomány elve, a hagyomány szerinti írásmód
74. / 1.

Takáts, Takách; Soós, Sóss; Vargha, Wargha, Warga; Gaál, Gáll

74. / 2.

Cházár, Czetz, Czuczor, Dessewffy, Dezsőfi, Joó, Moór, Tartsay, Thököly, Tóth
Megjegyzés: Ez a feladat alkalmat ad arra, hogy felidézzétek a betűrendbe soroláskor tanul
takat (munkatankönyv 29. oldal). Most is hangsúlyozd nekik, hogy betűrendbe soroláskor
minden betű számít, ezért a kétjegyű betűket is a régies betűket elemeikre bontjuk: cz = c + z.
H. 15. A régies írású magyar családnevekben lévő kétjegyű betűket elemeikre bontva sorol
juk be (ew = e + w, ch = c + h, cz = c + z stb.).

74. / 3.

Szendrey Júlia, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály

74. / 4.

Lemásolandó szavak: bodza, madzag, edző, pedzi, maharadzsa, bridzs

74. / 5.

lyukacska, lyukacsos, lyukad, lyukas, lyukasztó, lyukasztok, lyukasak
Megjegyzés: Felhasználható a helyesírási szabályzat szótárrésze is.

75. / 6.

Az egérlyuk lakóØi kevélyen járkáltak titkos folyosóØikon. Az a nyavalyás miØákoló itt nem
találhat rájuk. Hosszas bolyongás után eljutottak a kamrába. Ujjongtak a sok finomság lát
tán. Mindjárt hozzáláttak a falatozáshoz.
Javaslat: Nem kerettantervi anyag, de ebben a feladatban is előfordul néhány olyan szó
– lakói, folyosóikon, miákoló –, amelyben csak ejtjük a j hangot, de írásban nem jelöljük.
Rákérdezhetsz a gyerekektől, vajon mi lehet ennek az oka. Természetesen most is a könynyebb kiejtés. Magyartanárként tudjuk, hogy ez valójában a hiátustörvény. Ha két vagy
több magánhangzó akár egy szón belül, akár két szó határán közvetlenül egymás mellé
kerül, akkor az így keletkezett hangkapcsolatot a magyar beszélők kényelmetlennek érzik,
s a keletkezett hangűrt vagy hiátust többféle módon igyekeznek megszüntetni. Ennek
egyik módja a j hang betöltése: lakói [lakóji] stb.
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75. / 7.

Orjaleves csigatésztával, Töltött káposzta tejföllel, Pecsenye petrezselymes burgonyával,
Hájas pogácsa

75. / 8.

J betűs szavak: jeges, muszáj, zsivaj, karéj, bója. Ly betűs szavak: petrezselyem, kevély,
tartály, helyes, esély, tavaly, bolyong, akadály, fogoly

75. / 9.

A győztes: Jázmin. Javítás: papagáj, muszáj, helyes

76. / 10.

Várható mondatok: Hej, de jól érzem magam! Ez egy nagyon kellemes hely. Egész szünet
ben folyt a gyerekek között a vita. Úgy ölelgetett nagyi, hogy azt hittem, megfojt. A barát
nőmnek rosszul telt a tegnap estéje. Az elnök estélye nagy visszhangot váltott ki.
Megjegyzés: Tapasztalatom szerint a gyerekek számára a legnehezebb az utolsó két szóval
mondatot alkotni. Nem véletlenül minősítettem nehéz feladatnak. Ha úgy látod jónak,
a feladat előkészítésekor megbeszélhetitek a két szó jelentését. Estély: vacsorával és gyak
ran tánccal egybekötött, fényűzéssel megrendezett esti rendezvény. Este: napszak.

76. / 11.

1. jöjjön X		 6. pikkely 2		
2. szőjön 1		 7. zajong 1		
3. olyan 2		 8. akadályoz 2
4. bújjatok X		 9. elfolyik 2		
5. imbolyog 2
10. bolyong 2

11. rójuk 1
12. egérlyuk 2
13. zsivaj 1
13+1. vijjog X

76. / 12. 1. C, 2. B, 3. D, 4. A

Lujza Lajossal, Orsolya Károllyal, Ibolya Ipollyal, Júlia Benjáminnal

76. / 13. Tollbamondás vagy másolás 14.

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 116. oldalán található.

Az egyszerűsítés elve, az egyszerűsítő írásmód
77. / 1.

asszony, dinnyeföld, füttyszó, könnyedén, meggyfa, süllyed,
mennydörgés, hosszúság, fenyőgallyak, könnycsepp, loccsan

77. / 2.

jeggyel, kulccsal, dísszel, fénnyel, mésszel, erszénnyel, rizzsel, korttyal, ronggyal, rozzsal

77.

/ 3. a A szótő két azonos mássalhangzóra végződik, és a -val, -vel v-je teljesen hasonul hozzájuk,
amit írásban is jelölünk. Három azonos mássalhangzót viszont nem írunk a magyar nyelvben.
b

Egyszerűsítés.

c

Például: könnyel, füttyel, hallak, orra, nagyobban, vádlottal.

77. / 4.

Bekarikázandó szavak: briddzsel, fogóddzatok.

77. / 5.

orra, golyóstollal; vádlottól, füttyel; kisebben, hallak

77. / 6. a Az összetett szavak határán.
b A tulajdonneveknél.

57

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
c Ha három azonos mássalhangzó kerül egymás mellé az összetett szavakban.

Megjegyzés: Bővebben kifejtve: a) Ha az összetett szó első és második szava is ugyan
azzal a kétjegyű mássalhangzóra végződik, illetve azzal kezdődik. b) A tulajdonnevek
ben (még akkor is, ha kisbetűs elemükről van szó) a hosszú mássalhangzóhoz a vele
azonos újabbat kötőjellel kapcsoljuk.

77. / 7.

Tollbamondás vagy másolás 15.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 116. oldalán található.

Összefoglalás
78. / 1.

Azonos színűre színezendők:
szóelemzés – toldalékos szavak – összetett szavak
hagyomány – családnevek – j hang jelölése
kiejtés – toldalékok írása – szótövek írása
egyszerűsítés – többjegyű betűk kettőzése – három azonos mássalhangzó

78. / 2.

A kiejtés elve: hullott, szépíti, szíves
A szóelemzés elve: színpompás, szárnyaljon, kívánj
A hagyomány elve: jégpálya, Koncz
Az egyszerűsítés elve: füttyel, meggyes
Megjegyzés: A füttyel szóban írásban jelölt teljes hasonulás található, azaz a szóelemzés
elve csoportba is sorolható.

78. / 2.

• Timea üdítővel kínálta a nagynénjét. Tímea üdítővel kínálta a nagynénjét. Tímea üdítővel
kinálta a nagynénjét. Tímea üditővel kínálta a nagynénjét. Tímea üdítővel kínálta a nagynényjét.
• A szolid színész autógrammot osztogat a rajongóinak. A szolíd színész autogrammot osz
togat a rajongóinak. A szolid színész autogramot osztogat a rajongóinak. A szolid szinész
autógramot osztogat a rajongóinak.
• A barakba érve a turisták levetették az átázott bakkancsokat. A barakkba érve a turisták
levetették az átázott bakancsokat. A barakkba érve a túristák levetették az átázott bakan
csokat. A barakba érve a túristák levetették az átázott bakkancsokat.

79. / 4.

együtt, eggyé, egyes, meggyem, egyetlen, egyenetlen, meggyek (gyümölcs)

79. / 5.

különbség, közömbös, hizlal, hegeszt, tüntet, guggol, tűnődik, bújócskázik

79. / 6.

50 dkg méz, 50 dkg liszt, 20 dkg őrölt pörkölt mogyoró, 4 tojás, 5 cl rum, 2-2 g fahéj, szegfűszeg,
5 g hamuzsír

79. / 7.

A helyesen írt szavak:
irigy, ígér, dicsér, kíváncsi, tízen
tavaly, muszáj, bojtos, selypít, íj
tudja, higgye, meggyes, mindjárt

79.
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/ 8. − Engedje meg, felséges királyom, hogy tisztelettel köszöntsem születésnapján! Hadd kívánjak felségednek minden jót, erőt, egészséget! Kérem, nyissa ki a ládát, és gyönyörködjön
az ajándékomban, amíg lehet! Csak nevessen bátran! Ugye megbocsátja a tréfát?
Megjegyzés: Ellenőrzéskor érdemes egy-két szót fordítani arra, vajon mi lehetett az ajándék.
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79. / 9.

Bárcsak mindenre tudnék válaszolni! Kapcsoljátok be a biztonsági öveket!

79. / 10.

Tollbamondás vagy másolás 16.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 116. oldalán található.

A magyar helyesírás – témazáró felmérés
A témazáró felmérés anyaga A magyar helyesírás fejezet témaköreinek ismeretanyagára, az anya
nyelvi képességek terén a begyakorolt szóanyagra épül.
A felmérés feladatainak megoldása
1. gyönyörű, bújik, eskü, színes, gyanú, tűnődik, különböző, tanul
Minden helyesen kiegészített szó 1-1 pont, összesen 8 pont.
2. tol – toll
X		
hegeszt
1
barakk
2		
var – varr
X
együtt
1		 szálldos
2
cammog 2		kellett		2
Minden helyes „tipp” 1-1 pont, összesen 8 pont.
3. Felszólító mondat: Olvasd el a leckédet!
Óhajtó mondat: Bárcsak egyetlen feladatban sem hibáznék!
Kérdő mondat: Egészségesen táplálkoztok?
Felkiáltó mondat: Jaj, de aranyos ez a kiskutya!
Minden helyesen átalakított mondat 1-1 pont, a mondatvégi írásjelek 1-1 pont, összesen 8 pont.
4. anyja X			
anja
nényje			nénje X
külömbség			különbség X
mingyárt			mindjárt X
Minden megfelelő helyre írt X 1-1 pont, összesen 4 pont.
5. Dessewffy, Joó, Pesthi, Rákóczi, Thököly, Werbőczy
A helyes betűrendbe sorolás 6 pont.
(Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló. Ha a másolásban hibát vét, akkor
szavanként fél pontot javaslok levonni.)
6. a 5 dkg
A helyes válasz 1 pont.
b feldíszítjük

A szövegkörnyezethez illő szó 1 pont.

c 2 (két vagy kettő)

A helyes válasz 1 pont.

d A málnákhoz.

A helyes válasz 1 pont.
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e Bekarikázandó: Villával, habverővel

A helyes bekarikázás 1-1 pont, összesen 2 pont.

f 2. A hozzávalók összekeverése

1. A málna megmosása
4. A málnás ital díszítése
3. Tejszínből tejszínhab készítése
Minden helyes sorrendelem 1-1 pont, összesen 4 pont.

7. Anett-től Elzett-tel
tollal
briddzsel
kisebből
hallak
hússzor
cipőorra
Minden helyesen leírt szó 1-1 pont, összesen 8 pont.
8. tavaly, helyes, zsivaj, folyosó, ujjong, lyukas, bojtos, íjász
Minden helyesen kiegészített szó 1-1 pont, összesen 8 pont.
A felmérés értékelése
Enyhébb ponthatárok:

Szigorúbb ponthatárok:

55–60

56–60

jeles, 5

46–54

47–55

jó, 4

36–45

40–46

közepes, 3

24–35

31–39

elégséges, 2

0–23

0–30

elégtelen, 1

Tollbamondásra javasolt szöveg
Ottót nem szívesen hívták magukkal focizni a barátai. Mindig kicselezték az ellenfél játékosai.
Ha néha a kapu elé jutott, biztosan mellérúgta a labdát. Most is kihagyták a csapatból. Mikor
észrevette, így kérte őket:
– Én is szeretnék játszani veletek! Nagyon fogok igyekezni! Erről is szól a barátság.
Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontozni
is lehet: minden helyesen leírt kiemelt szó 2-2 pontot ér. Így az elérhető maximális pontszám
40 pont. Így nem okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen használatából adódó helyes
írási hiba, hiszen nem számít bele az értékelésbe. Ugyanakkor annak a tanulónak, akinek
az a hibája, hogy a mondatkezdő nagybetű helyett kisbetűt használt, nem javaslok ötöst,
akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak 1-2 hibát vétett.
A tollbamondás értékelése
Enyhébb ponthatárok:
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Szigorúbb ponthatárok:

36–40

37–40

jeles, 5

30–35

32–36

jó, 4

24–29

24–31

közepes, 3

16–23

20–23

elégséges, 2

0–15

0–19

elégtelen, 1
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Hangalak és jelentés
Hangalak és jelentés a szavakban
A hangalak és jelentés témakörébe tartozó ismeretek sem tartoznak a gyerekek számára könnyen
elsajátítható tananyagtartalmak közé. Itt adódik alkalom arra, hogy tisztázzuk a világ soknyelvűségét. Hiszen ahány nyelv, annyiféle hangsort használnak a beszélői egy-egy élőlény, cselekvés, tulaj
donság stb. kifejezésére. Ha a dolgok határoznák meg a nevüket, az egész világon egy nyelven beszél
nének az emberek. A hangalak és a jelentés kapcsolata azonban megegyezésen alapul. A hangalakot
az adott nép hagyománya, valamint az egyéni megszokás kapcsolja össze a jelentésével.
A szavakat csoportosíthatjuk a hangalak és jelentés viszonya szerint. A munkatankönyvben
szem előtt tartottam, hogy a tanulók számára a könnyen értelmezhető csoportokkal kezdjem –
a hangutánzó és a hangulatfestő szavak –, és a nehezebben megkülönböztethető többjelentésű
és azonos alakú szavakkal zárjam a sort. Ennek a fejezetnek a feladatai szókincsbővítésre alkalmasak.
80. / 1.

szökőkút, teknő, messzelátó (távcső)
Megjegyzés: A harmadik fotónál elfogadhatod a messzelátó vagy a távcső megnevezést is.
Az ÉKsz.2 szerint a messzelátó: távcső, látcső. A távcső „távoli tárgyak megfigyelésére való,
lencsék, ill. tükrök rendszerével fölszerelt, cső alakú optikai eszköz”.

80. / 2.

Egyéni megoldás: egyszerű rajzok készítése.

81. / 3.

Várható megoldás: szeretet, Liebe, szeredás, retemsze, szeretetteljes, love, szeretem, ztesrtee,
ljubóv
a

Várható mondatok: A szeretet minden ember számára fontos. Nálunk szeretetteljes
a családi légkör. Szeretem a csokifagyit.

b Liebe, retemsze, love, ztesrtee, ljubóv; szeredás
c szeredás: négyszögletes, fedeles, csíkos szövésű tarisznya.

Megjegyzés: Az angol nyelvet tanuló gyerekek biztosan ismerik a love, a németet tanu
lók pedig a Liebe szót.

81. / 4.

Részmegoldások: 1. vaj, 2. edző, 3. ablak, 4. telefon, 5. szánkó, 6. trón, 7. fehér, 8. fésű
Megoldás: jelentés

81. / 5.

1. C magyartanár = magyar nyelvet és irodalmat tanító felnőtt
2. D olvas = betűket, szöveget néz, és megérti
3. B játszik = kedvtelésből szórakoztatja magát
4. A edző = sportolók felkészülését irányító szakember

A hangutánzó és a hangulatfestő szavak
82. / 6. a Aláhúzandó szavak: kukorékolással, kotkodácsolnak, gágognak, hápognak, turbékolnak,

vakkantásaival, nyerítése, bőgése, mekegéssel, röfögés

b kutya: szuka, kan, kölyök; ló: kanca, mén (csődör), csikó; szarvasmarha: tehén, bika, borjú;

sertés: koca, kan, malac
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82. / 2.

vakkant, csahol, nyüszít, morog, vonyít, vonít, csahog, kaffog stb.

82. / 3.

A patak csobog. A fák levelei suhognak (susognak, zizegnek). Az avar zizeg (zizzen). A szél fúj
(süvít).

83. / 4.

Az óra eszeveszett csörgésére ébredtem. Most már csak a csendes ketyegését (tiktakolását)
hallom. Az utcáról beszűrődik az autók motorbúgása (dudálása). A távolból egy vonat
zakatolása (füttye) hallatszik. A közeli templom harangja is bimbamozik.
Megjegyzés: Az ilyen feladatoknál mindig többféle megoldás is lehetséges.

83. / 5.

Soronként: recseg, zizeg, dobog; csörren, csattan, koppan

83. / 6. a letye-petye-lepetye
b A rokka kereke is gyorsan forog, mint a pletykázó asszonyok nyelve.

Megjegyzés: rokolya: bő, ráncos szoknya

83. / 7.

Bekarikázandó szavak: totyog, csoszog, bandukolnak, vánszorgok
a Mozgásformák bemutatása
b cammog, ballag, ugrabugrál, kullog, szökdécsel stb.
c Aláhúzandó szavak: hangulatossá, szemléletessé, humorossá

84. / 8.

babrál, szeleburdi, butuska, tutyimutyi, csicsikál

84. / 9.

Piri mama a szobában botorkál, miközben a szemüvegét keresi.
A tejfeles bajszú, bűntudatos macska az ajtó felé somfordál.
Géza bácsi ezt látva csak somolyog a bajsza alatt.

84. / 10.

pufók: erősen telt, kövér; langaléta: hórihorgas (személy, különösen férfi); tutyimutyi: tehe
tetlen, gyámoltalan
Megjegyzés: A meghatározások az ÉKsz.-ból2 valók. A hórihorgas jelentése: feltűnően magas,
sovány.

84. / 11.

Várható szóbeli szöveg: Ödön ott gubbasztott az utolsó padban matekórán. Amikor a tanár
bácsi felszólította, nagy nehezen feltápászkodott. Kivánszorgott a táblához. A feladatot
nem tudta megoldani. Állandóan csak grimaszolt. Egyest kapott. Visszakullogott a helyére,
és lehuppant a székére.

84. / 12. a Bekarikázandó hangutánzó szó: brummogva.
b Aláhúzandó hangulatfestő szavak: lompos, kulloghatok.
84. / 13.
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Tollbamondás vagy másolás 17.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 116. oldalán található.

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
Az ellentétes jelentésű és a hasonló alakú szavak
85. / 1. a Teljesen lehetetlen dolgok vannak benne, ezért humoros.
b

A száraz tónak nedves a partja. A döglött béka kuruttyol. A süket ember hall. A száraz
tóban fürdik az ember.

85. / 2.

– Ági, eljössz hozzánk vasárnap délután?
– Igen. Szívesen elmegyek hozzátok három óra körül.
– Légy szíves, hozd magaddal az egyik izgalmas DVD-filmedet!
– Jó. Többet is viszek magammal, hogy tudjunk válogatni.

85. / 3.

felső, hosszú, külső, jellemtelen

85. / 4.

Soronként: szomorú, éjjel, irigy; rossz, lassú, utolsó, áll.
Megjegyzés: Előfordul, hogy a gyerekek a jószívű ellentéteként a rossz-szívű szót írják. A szó
helyesírására mindenképpen térjetek ki.

85. / 5.

lassabb, kisebb, apály, helyes, süllyed, különböző

86. / 1.

helyiség, helység; egyelőre, egyenlőre

86. / 2.

gondtalan = gond nélküli		
gondatlan = felületes
íztelen = illetlen			 ízetlen = nincs íze
kénytelen = kényszerű		
kényelmetlen = kellemetlen
a

A hasonló alakú szavak között csupán egy vagy néhány hang (betű) eltérés van, de
a jelentésük eltérő.

b Valójában a feladat megoldása ad alapot a megbeszéléshez.

Megjegyzés: Esetleg megemlítheted a tanulóknak, hogy hasonló alakú szavaknak
nevezzük azokat az alakváltozatokat is, ahol a szavak jelentése megegyezik, de némi
eltérés van a hangalakjukban: fel – föl, tied – tiéd, söprű – seprű.

86. / 3.

Összekötendő szavak: bizonyság – bizonyíték
bizonyosság – meggyőződés
egyesség – egyetértés, összhang
egyezség – megállapodás
tanulság – okulás
tanúság – bizonyság, tanúskodás
emberiség – a világon élő minden ember
emberiesség – emberhez méltó magatartás
Megjegyzés: Igyekeztem olyan hasonló alakú szavakat felhasználni a feladatban, amelyet
a gyerekkel is hallhatnak a tévében és a rádióban, ha hírek hangzanak fel. Ezekhez hasonló
szavak még: adaptál = valamire alkalmassá tesz, átalakít, így alkalmaz; adoptál = örökbe
fogad valakit; válság = súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek kimenetele jó is, rossz is
lehet; váltság – fogva tartott személynek, jószágnak díj, érték fejében való kiszabadítása;
gyámolatlan – segítő, pártfogó nélkül álló, védtelen; gyámoltalan – ügyefogyott, tehetetlen.
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86.

/ 4. A Gittegylet tagjai egyhangúlag megszavazták, hogy bocsánatot kérnek Nemecsektől,
amiért árulónak nevezték, és kisbetűvel írták le a nevét. Úgy érezték, ők is felelősek a történtekért. Az oklevél tartalmát azonban nehezen fogalmazták meg. Miközben húzták
az időt, nem is sejtették, hogy Ernő állapota milyen válságos. Elkéstek. Már nem tehettek
tanúságot megbánásukról.

Egyjelentésű, többjelentésű és azonos alakú szavak
87. / 1.

vasaló, szarvasbogár, habverő

87. / 2.

mosógép, húsdaráló, habverő, kertész, metró, óbor, porszívó

87. / 3.

Egyéni feladatmegoldás, egyszerű rajz.
Megjegyzés: Mindkét szó egyjelentésű. Bár az ÉKsz.-ban2 a csizma szónak olvasható a követ
kező elavult jelentése is: Magas sörös- vagy boroskancsó. Bevallom, én még sohasem hal
lottam, illetve olvastam ilyen jelentésben a csizma szót.

88. / 4.

egér
a Az egér rágcsáló állat. Az egér a számítógép egyik tartozéka.
b) Az alaki hasonlóság miatt.
c ablak, doboz, pad, billentyű.

88. / 5.

zebra: az állathoz hasonló fekete-fehér csíkozás miatt.
toll: hasonló az alakjuk.

89. / 6.

vár
a A vár nagyon régen épült. A nő türelmetlenül vár a buszra.
b A két jelentés között nincs összefüggés.

89. / 7.

fűz, ég, fő

89. / 8.

fánk, hajadon, köröm

89. / 9.

Egyjelentésű szavak: régész, anyanyelv.
Többjelentésű szavak: liter, kormány, rózsa, csiga, nyelv.
Azonos alakú szavak: fél, sejt, mer, szél, paradicsom.
Javaslat: Párba vagy csoportba is szerveződhetnek a tanulók, mert sok szót kell kikeresni
az értelmező kéziszótárból. Így szétoszthatják egymás között a szavakat vagy a csoportokat.
Esetleg azt az órát, ahol ezt és az ezt követő feladatokat oldják meg a tanulók, az iskola
könyvtárában is megtarthatod, ha megfelelő a kézikönyvállománya.
Természetesen vannak olyan azonos alakú szavak, amelyek többjelentésűek is lehetnek.
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90. / 10.

mandula: 1. A mandulafa lapos, tojásdad csonthéjas termése. 2. Mandulafa. 3. A torok nyál
kahártyájába beágyazott, nyirokcsomókból álló szerv; torokmandula.
róka: 1. Vörös bundájú, bozontos farkú, kutyaféle ragadozó állat. 2. Ravasz álnok (ember).
3. Titkos vagy – rádióamatőrök versenyén – elrejtett rádióadó.
Megjegyzés: A többjelentésű szavak valamennyi jelentését kimásoltam az értelmező kézi
szótárból.

99. / 11.

Pistike nem ismeri a tegez szó másik jelentését: nyíltartó. Ráadásul az is elkerülte a figyelmét,
hogy ha tegezésre szólította volna fel a tanára, akkor azt mondja neki: tegezz!
Megjegyzés: Ez a vicc nemcsak az azonos alakú szavakra példa, hanem a hasonló alakúakra is,
hiszen a tegez és a tegezz szó csak a z hang hosszúságában, illetve írásban egy z betűvel tér
el. Lásd 86/2. feladat.

90. /12.

Kiszúrja a szemét a hulladék. Félek belenézni a kútba, amikor vizet merek. Olyan nagy a poca
kod, hogy majdnem hasad rajtad a póló.

90. / 13.

Várható válasz: Ha valaki nagy sebességgel megy, azaz nyomja az autó gázpedálját, azaz
a gázt, könnyebben szenvedhet balesetet. Mai szóhasználattal nagy gáz, azaz nagy prob
léma, kellemetlenség lehet belőle.

90. / 14.

Káposztáért, répáért. 77 éves.

90. / 15.

Tollbamondás vagy másolás 18.

A rokon értelmű szavak és kifejezések
91. / 1.

kutya, eb, kutyus; ló, mén, paci, táltos; disznó, sertés, koca, hízó;

91. / 2.

Összekötendők: tengeri, törökbúza = kukorica
pityóka, krumpli = burgonya
köszméte, büszke = egres

91. / 3.

Oszloponként: győzelem, nem törvényes, diákotthon; számítógép, tájékoztatás, tűzhányó.

91. / 4.

Soronként: üdül, ürül, csücsül; mütyür, fütyül, kütyü.

92.
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/ 5. Az ebünk kutyaólban lakik. Tibinek a foci a vesszőparipája. Szombaton disznótorba me
gyünk. A versenyfutó most ért a célba.
Javaslat: Kommunikációs szempontból nagyon fontos, hogy a gyerekek megértsék: a ro
kon értelmű szavak jelentése között használati különbség is lehet. Nem mindig cserélhetők
fel. Mindig az adott beszédhelyzet, szövegkörnyezet dönti el, hogy mondanivalónk pontos,
árnyalt kifejezésére melyik szót kell használnunk.
Ha időtök engedi, feltétlenül hallgassátok meg, vagy ajánld a gyerekeknek a Nehéz nyelv
a magyar című felvételt Brachfeld Siegfried előadásában. Ezen a linken találod: https://
www.youtube.com/watch?v=PT29zJXRNlU. A humornak nagy szerepe van az anyanyelvi nevelésben.
Ahogyan ezt Bagdy Emőke Pszichofitness című könyvében megfogalmazta: „A kacagás
zsigeri kocogás, megmasszírozza a beleket, segíti az emésztést. Akárcsak a kocogás –
a szív, tüdő, hasi szervek tréningjén túl –, fokozza az örömhormon-termelést, aktivizálja
az immunrendszert. Az endorfinok még a fájdalomérzetet is csökkentik.”

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
92. / 6.

várandós, gyereket vár, kisbabája lesz stb.
Megjegyzés: A gyerekektől ezeket a kifejezéseket várhatod. Ennél többet azoktól a tanít
ványaidtól remélhetsz, akik vagy nagyon olvasottak, vagy a környezetükben élők igen
választékosan beszélnek.

92.

/ 7. állapotos, másállapotos, várandós, viselős, várós, gyermeket vár, kisbabát vár, másállapotban
van, másodmagával van, áldott állapotban van, anyai örömök elé néz

92.

/ 8. nevet: kacag, göcög, gurul a nevetéstől, halálra neveti magát, röhög, hahotázik, nyerít;
nevet, mint a fakutya; vihog, nyihog, nevetgél, vigyorog, derül, mosolyog
elégtelen: szekunda, egyes, dugó, fa, tök, léc, bunkó, karó, daci (régen), ötös
sír: sír-rí, sírdogál, rücsköl (tájnyelvi), pityereg, bőg, óbégat (csecsemő), zokog, könnyezik,
sírva fakad, elsírja magát

92. / 9.

Várható megoldás:
– az anyukádnak: Anya, ma egyest kaptam.
– az osztályfőnöködnek: Tanár néni (vagy bácsi), elégtelenre feleltem.
– a barátnődnek, barátodnak: Képzeld, akkora karót kaptam, hogy csak még!
– a nagyszüleidnek: Nagyi, beszekundáztam.
– a szomszéd néninek: Sajnos ma egy elégtelent hoztam haza.
– az apukádnak: Apa, hoztam haza egy dugót.
Javaslat: A feladat értelmezésekor hívd fel a gyerekek figyelmét, hogy a kaptam szót is
próbálják meg rokon értelmű szóval vagy kifejezéssel helyettesíteni. A szóhasználatuk
tükrözze az adott személyhez fűződő viszonyukat.

93. / 10. a Bekarikázandó szavak:

boszorkány: boszorka, banya, boszi
sárkány: hétfejű
erdő: erdőség, rengeteg
küzd: viaskodik, hadakozik, harcol
szegény: szűkölködő, nélkülöző, pénztelen

b

Várható átalakítás: A rengeteg közepén, a boszorka házában élt a kegyetlen hétfejű,
akivel a legkisebb nélkülöző fiúnak kellett harcolnia.
Megjegyzés: Többféle megoldás lehetséges.

93. / 11. a Bekarikázandó szavak: egyhangú, unalmas, semmitmondó, modoros.
b
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Várható átalakítás: – Képzeld, Ibolya! Szombaton elmentünk anyával vásárolni. Egy
divatos pulcsit kaptam. Alig tudtam választani, olyan sok szép holmi volt a boltban.
Vettünk hozzá egy modern fazonú farmert is. Összefutottunk anya egyik barátnőjével,
aki nagyon kedves és humoros. Hazafelé láttam, hogy egy izgalmas filmet játszanak
a moziban. Olyan jó lenne megnézni. Menjünk el!
Megjegyzés: Az eredeti szöveg hosszabb volt, de az oldalterjedelem miatt húzni
kellett belőle. Sajnos egy mondat benne maradt, ami most „kilóg” a szövegből. Irtó klassz
volt a dobostorta. A következő kiadásban törölni fogjuk. Addig kérlek, te húzasd át
a gyerekekkel.

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
94. /12.

Hétfő délután múzeumba mentünk az osztállyal. Nagy érdeklődéssel néztük a kiállított
tárgyakat. Legtovább a régi fegyvereket csodáltuk. Teljesen lenyűgözött bennünket egy
páncélruha látványa. Alaposan megfigyeltük minden részletét.

94. / 13. Marci

az osztály mókamestere. Tegnap az udvaron is viccet mesélt a társainak. Peti a hasát
fogta a röhögéstől. Ildi kacagott, Bandi nyerített, mintegy ló, Gabi vihogott. A többiek is
felfigyeltek a nagy nevetésre. Megkérdezték tőlük, hogy min hahotázunk annyira. Mikor
megtudták, ők is elkezdtek hangosan nevetni.
Megjegyzés: Többféle megoldás is lehetséges.

94. / 14. Bekarikázandó: hosszú távra tervezett, együttműködnek, irányít.
94. / 15.

Oszloponként: korog, csorog, háborog; morog, ácsorog, vánszorog.

94. / 16. Helyes sorszámozás: 4., 5., 2., 1., 3.
94. / 17.

Tollbamondás vagy másolás 19.
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 116. oldalán található.

Szólások, szóláshasonlatok és közmondások
95. / 1.

Bakot lő. Megmossa a fejét.
a Durva hibát követ el. Alaposan megdorgálja, leszidja.
b Egyéni megoldás.

95. / 2.

Dolgozik.
Nagyzol, hetvenkedik, henceg.
Nem titkolja el a véleményét, kereken megmond mindent.
A fösvénységig takarékos.
Ott is hibát keres, ahol nincs, folyton akadékoskodik.

96. / 3.

1. Megsértődik = Felhúzza az orrát.
2. Megszidják = Megmossák a fejét.
3. Gyorsan dolgozik = Ég a keze alatt a munka.
4. Nem figyel = A füle botját sem mozdítja.
5. Igen akarja = Feni rá a fogát.
6. Rosszkedvű, ingerült = Bal lábbal kelt fel.

2.
5.

6.

4.

3.

96. / 4.

Egy gyékényen árulnak. Megette már a kenyere javát. Szöget üt a fejébe. Ritka, mint a fehér
holló. A verebek is csiripelik.

96. / 5.

Nagy fába vágja a fejszéjét. Fát lehet vágni a hátán. Rossz fát tesz a tűzre. Nem látja a fától
az erdőt. Fára mászik tőle. Faképnél hagy. Kemény fából faragták. Ordít, mint a fába szorult
féreg.

97. / 6.

Kerülgeti, mint macska a forró kását. Szegény, mint a templom egere. Belejön, mint kiskutya
az ugatásba. Csökönyös, mint a szamár. Szemtelen, mint a piaci légy. Ordít, mint a fába szorult
féreg. Bámul, mint borjú az új kapura.
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
97. / 7.

Ugat, mint a fakutya.				
Reszket, mint a nyárfalevél.
Ismeri, mint a tenyerét.			
Eltűnt, mint szürke szamár a ködben.
Szidja, mint a bokrot.				
Megy, mint a karikacsapás.
Kimaradt szavak: nevet, úszik, szereti, elfogyott, lemaradt.
Megjegyzés: Nem kell minden szót felhasználni, hiszen hat szóláshasonlat van, és tizenegy
szó, amelyek közül válogatni lehet.

97. / 8.

Várható szövegátalakítás: Az oroszlánt a szavannák és az állatok királyának tartják. Az erős
ragadozótól rettegnek a gazellák, sőt a gnúk is úgy félnek tőle, mint a tűztől. Az oroszlánok az alkony vadászai. Hallásuk tökéletes, látásuk olyan, mint a sasé. Vadászat közben
teljesen beleolvadnak a környezetükbe. Az állatok vadászatában erős lábizmaik segítik
őket. Egyetlen nekirugaszkodással, szinte úgy úsznak a levegőben, mint hal a vízben. 10 métert
is ugranak.
Megjegyzés: Többféle megoldás is lehetséges.

98. / 9. a Rosszabbul jár, pórul jár valaki.
b Aláhúzandó a szövegben: Az egymással szemben álló felek a vitás ügyet két különböző

hosszúságú szalma- vagy fűszállal döntötték el. Az egyikük úgy szorította két ujja közé
a szálakat, hogy egyformának látszódjanak, a másik pedig húzott.
Megjegyzés: Nem elegendő csak a második mondatot aláhúzni, mivel az előtte lévő
mondatból derül ki, hogy mivel húztak sorsot.

c Egyéni megoldás.
98. / 10.

Csenge azon törte a fejét, mit csináljon délután. Először azon főtt a feje, hogy nyakába veszi
a várost. Aztán eszébe jutott, hogy az iskolában borsot tört Tibi orra alá. Elhatározta, felhívja telefonon, és elnézést kér tőle.
a Várható megoldás: Szia, Tibi! Szabó Évi vagyok. Sajnálom, hogy borsot törtem az orrod

alá. Nem volt szándékos. Kérlek, ne haragudj rám! Hogyan tehetem jóvá?
Megjegyzés: Mivel telefonálásról van szó, beszéljétek meg a gyerekekkel, hogy akkor
is illik köszönni és bemutatkozni, ha a hívott fél telefonja kiírja a nevünket. Köszönni
pedig biztosan nem fog helyettünk a készülékünk.
Ha valakit megbántunk, kellemetlenséget okozunk neki, szép és humánus gesztus,
ha megkérdezzük, hogyan tehetjük jóvá.

b Egyéni megoldás.
98. / 11. Addig

nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! [Számolj a lehetőségekkel! Ne költekezz anyagi
erődön felül!] Ki korán kel, aranyat lel. [A reggeli idő a legalkalmasabb munkára. Szorgalom
vezet a jóléthez.]
b Egyéni megoldás.
c Egyéni megoldás.

Megjegyzés: Az én kedvenc közmondásaim: Inkább sűrű fillér, mint kevés forint. Isten
malmai lassan, de biztosan őrölnek. Mindenkinek sorban van a háza.
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99. / 12. a és b

Aki nem dolgozik, ne is egyék. Ahhoz, hogy megéljünk, dolgozni kell. [A dologtalan, mások
munkáját kihasználó ember az életet sem érdemli meg.]
Nem mind arany, ami fénylik. Van, ami nem is olyan jó, mint amilyennek látszik. [Nem minden
értékes, nem minden jó, ami annak látszik.]
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Ne halogasd azt, amit meg kell tenned. [Amit
meg kell tenni, azt jobb azon melegében megtenni.]
Megjegyzés: Dőlt betűvel a gyerekektől várható jelentéseket írtam, a [ ]-be a Magyar szólások és közmondások című könyvben olvasható magyarázatot.

99. / 13. a és b

Akinek nem inge, ne vegye magára. Ne foglalkozz azzal, ami nem rád vonatkozik.
A lónak négy lába van, mégis megbotlik. Mindenki hibázhat.
Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Az apróságoknak is örülni kell.
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Mindenki megfizet azért, ha rosszat tesz.
Megjegyzés: A Magyar szólások és közmondások című könyvben olvasható magyarázatok.
Akinek nem inge, ne vegye magára = aki nem hibás a dologban, az ne vonatkoztassa magára
az elhangzott megjegyzést, megrovást.
A lónak négy lába van, mégis megbotlik = mindenki követ el hibát, mindenki tévedhet.
Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli = kis értékkel sem szabad könnyelműen,
pazarlóan bánni.
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik = a veszélyes próbálkozásokra vagy a sorozato
san elkövetett csínyekre, bűnökre előbb-utóbb ráfizet az ember.

99. / 14. Éhes disznó makkal álmodik. Mindenki arra vágyik, amit szeretne. [Mindenki azzal álmodik,

illetve arról ábrándozik, amire vágyik, amit szeretne.]
Nincs otthon a macska, cincognak az egerek. Ha nincs közelben a főnök, nincs fegyelem.
[Ha távol van az, aki parancsol, akitől félni szoktak, meglazul a fegyelem.]
Amelyik kutya ugat, az nem harap. Akinek nagy a szája, az nem szokta megtenni, amivel
fenyeget. [A hangoskodó, nagyszájú emberek nem szoktak veszélyesek lenni.]
Megjegyzés: Dőlt betűvel a gyerekektől várható jelentéseket írtam, a [ ]-be a Magyar szólások
és közmondások című könyvben olvasható magyarázatot.

100. /12. a A lovát keresi, pedig a lován ül.

b
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Akinek lova nincs, az járjon gyalog. K Akinek nincs módja, az ne urizáljon, hanem alkalmazkodjék az anyagi lehetőségeihez.
Átesik a ló másik oldalára. Sz Az ellenkező végletbe esik.
Közös lónak túros a háta. K Amit többen használnak, az rendszerint hamar tönkremegy,
mert a lelkiismeretlen emberek kevésbé vigyáznak rá, mint arra, ami csak az övék.
Búsuljon a ló, elég nagy a feje. Sz Nem érdemes szomorkodni, búsulni.
Ha ló nincsen, a szamár is jó. K Jobb híján megelégszünk azzal, ami van.
A lovát keresi, pedig a lován ül. Sz Arra az emberre mondják, aki olyan szórakozott,
hogy azt keresi, ami rajta/nála van.
Ha kétfelől húz a ló, árokba fordul a szekér. K Az egymásnak ellentmondó utasítások
zavart, bajt okoznak.
Olyan csúnya, hogy a ló az abrakot se venné ki a kezéből. Sz Visszataszítóan csúf.
Megjegyzés: Minden közmondás és szólás után dőlt betűvel odaírtam a pontos jelenté
süket. Így könnyen lehet ellenőrizni a tanulók megoldásait a b feladatnál.
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100. /16. Tartja, mint Júdás az erszényt. Kimosdott belőle, mint Pilátus. Áll, mint Bálám szamara.

Megjegyzés: A szólások magyarázata:
Tartja, mint Júdás az erszényt = várja, hogy valami nem tisztességes szolgálatért megjutal
mazzák.
Kimosdott belőle, mint Pilátus = mentegetőzött, de nem sikerült elhitetnie, hogy ártatlan.
Áll, mint Bálám szamara = tétlenül, szótlanul, bambán áll.

100. /17.

Rímelő, ritmusos közmondások olvasása.
Megjegyzés: Könnyen meg is tanulhatók, megjegyezhetők.

Szállóigék
101. /1.

Az oroszlánkirály, Toy Story, Pinokkió

101. /2.

Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak: megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!
Nyelvében él a nemzet. Kölcsey Ferenc
Sírva vigad a magyar. Bajza József

Köznyelvi metaforák
101. /1.

I, I, H, I

102. /2.

mindjárt felrobbanok = nagyon mérges vagyok
kattog az agyam = erősen gondolkodom
tele vagyok = nagyon jóllaktam
válaszút elé érkeztem = döntenem kell
elefántlábú = vastag lábú
nádszálkarcsú = igen vékony derekú (nő)
Megjegyzés: Más megfogalmazásban, de azonos tartalommal is elfogadhatod a jelenté
seket. A nádszálkarcsú szót csak nőre szoktuk használni.

102. /3.

Juli elszégyellte magát, és elpirult.
Bejutottunk a hegy gyomrába.
Kezembe vettem a kosár fülét.
Megérkeztem a hegy lábához.

102. /4.

Egyéni megoldás.

102. /5. a az óra működik, lassan közlekedő autó, megvirrad

A cég egyre nő – terjeszkedik. A barátommal elváltak útjaink – összevesztünk.
Panna mondatai célba találtak – lényegre törőek. A nővérem révbe ért, férjhez ment
– megállapodott. A város szívében lakunk. Beütöttem a derekamat az asztal sarkába –
szélébe.

b Példák:
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A szavak szerkezete
A szó, szótő és toldalék fogalma tanítványaink számára már alsó tagozatból ismertek, sőt elvileg
meg tudják különböztetni az egyszerű és összetett szavakat is. Ezek átismétlése után külön foglal
kozunk az összetett szavak elválasztásával.
Az 5. évfolyamon a toldalékok fajtáit kell megismerniük: a képzőt, a jelet és a ragot. Szeret
nélek megnyugtatni: nem várható el, hogy ezeket a toldalékfajtákat teljes biztonsággal meg tud
ják a tanulók különböztetni, mivel ehhez nincs meg a kellő absztrakciós képességük és a meg
felelő nyelvi tudásuk. A toldalékfajták megértése és felismerésük begyakorlása 6. évfolyamon,
a szófajok tanításakor történhet meg. Főleg a jelek esetében ekkor fogják a gyakorlatban tapasztalni
a szerepüket, például a felszólító mód jele, a múlt idő jele, a birtokjel stb.
Az egyszerű és az összetett szavak
103. / 1. a Bekarikázandók: új szavak keletkezéséről, összetett szavakról.
b Egyéni megoldás.
103. / 2. a vasmacska
b házimacska, vadmacska, természetrajzi, ügyes-bajos, vasszerkezet
103. / 3. kismutató, szőlőprés, autópálya, nagyapa
104. / 4.

dió				
dió + fa = diófa		
egyszerű szó 		
előtag + utótag = 		
					 összetett szó
104.

diófa + levél = diófalevél
többszörösen összetett szó

/ 5. Soronként: angolkeringő, franciakrémes, törökméz, spanyolfal, perzsaszőnyeg, görögdinnye,
svédasztal, franciaágy.

104. / 6.

Oszloponként: tyúk, nyúl, szamár, béka; macska, légy, kecske, kutya.

104. / 7.

Oszloponként: szó, szobor, vihar; hányó, vár, ernyő, láz.

104. / 8.

nagyapa: Valamelyik szülő apja, akinek van unokája.
félcipő: A lábfejet csak a bokáig fedő cipő.
melegágy: Palánták nevelésére való, (trágyával) melegített, fedett ágyás.
kutyaszorító: Szorongatott helyzet.
Megjegyzés: A megoldásban szereplő jelentések a Magyar értelmező kéziszótárból valók.
A tanulóknak hasonlót kell megfogalmazniuk.
Ez a feladat azt példázza, amikor az összetett szavak jelentése nem puszta „összege” a két
szó jelentésének.

105. / 9. a Bekarikázandó szavak: repülés, igazgatóhelyettes, köszönt.
b repülés: Nem összetett szó.

igazgatóhelyettes: Összetett szó. A többi többszörösen összetett.
köszönt: Nem igekötős ige.
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105. /10. a és b A szókapcsolatokat különírjuk, az összetett szavakat egybe.

Megjegyzés: A varró nő szókapcsolat. Olyan nőre vonatkozik, aki éppen varr. A varrónő
összetett szó, foglalkozást jelent.
c Nagyon finom volt a mai tízórai. A tíz órai találkozóra sajnos nem értem oda.

105. /11. Tollbamondás vagy másolás 20.

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 116. oldalán található.

Az összetett szavak elválasztása
105. /1. a

A karóra szép és hasznos ajándék.		

A szőlőnk felfutott a karóra.

b egyszerű szó: ka-ró-ra, összetett szó: kar-ó-ra
106. /2.

szemüveg
szem-üveg		
záporeső		 zápor-eső
iskolatáska		
iskola-táska
számítógép		
számító-gép
						égzengés		 ég-zengés

106. /3.

Bekeretezendő szavak: rendőrség, edzőterem, hónalja, vasutas, éppúgy.
rend-őrség, edző-terem, hón-alja, vas-utas, épp-úgy

106. /4.

e-lég: Nekem már elég a tortából.
el-ég: A száraz fa hamar elég.

106. /5. a Tomi
b vá-runk, várúr, vas-utas, dísz-udvar, fel-emel, leg-alsó, fe-lel
106. /6.

el-e-mel-ted, e-le-me-met
Ko-vá-tsék, e-dzés-ről, híd-zár
me-gint, meg-int
leg-e-lő-re, le-ge-lő-re

A toldalékos szavak
107. /1. a Vasárnap az erdőben láttam egy gyönyörű őzet.
107. /2. a A vadász járja az erdőt. A vadak menekülnek előle. A férfi közelít a vadhoz.
b Lemásolandó szavak: vadász, vadak, vadhoz.
c vad|ász, vad|a|k, vad|hoz: Mindhárom szónál azonos a szótő, de más-más a jelentés.

Megjegyzés: A vadak szó esetében, mivel korábban már tisztáztátok, jelöljék a gyerekek
a kötőhangzót is.
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d és e

vad + hoz

vad + a + k		

vad + ász

f A toldalék megváltoztatja a vad szó jelentését.		

A toldalék módosítja a vad szó jelentését.		
A toldalék mondatba helyezi a vad szót.			

képző
jel
rag

108. /3. a A bekezdések beszámozása. Három bekezdés van.
b A toldalékfajtákról, főleg a ragról.

Megjegyzés: Ez a szöveg azért is hasznos, mert tisztázni lehet a gyerekekkel, hogy a ma
gyar nyelv ragozó (agglutináló) nyelv, azaz a szótőhöz ragasztott toldalékokkal fejezi ki
a nyelvtani viszonyokat.
A gyerekek többsége által tanult idegen nyelvek – angol, német – azonban a flektáló
(hajlító) nyelvtípusba tartoznak. Ez a nyelvtípus a nevét arról a sajátosságról kapta, hogy
a nyelvtani kategóriákat a szótő megváltoztatásával fejezi ki.

c képző, jel, rag
d rag		

A, C
saroglya D
ereszték B
Megjegyzés: A raghoz tartozik „az eresz része” meghatározás. Erre következtetéssel jöhet
nek rá a gyerekek, ugyanis az ereszték az eresz része.

e Várható szóbeli címek:

1. A magyar toldalékoló nyelv, 2. A rag szó jelentése, 3. A toldalékok fajtái

109. /4. a o l v a s | g a t | t | a | m			

1 | 2 | 3 | x | 4			

pad|o|k|ba
1 | x | 3| 4

ö t | ö | d i k | e | t		
b o l d o g | s á g | t ó l		
1 | x | 2 | x | 4			
1 | 2 | 4		

ének|e|l|ünk
1 | x |2| 4

b képző, jel, rag
109. /5. a Bekarikázandó és lemásolandó szavak: babát, zsíros, rosszall, tanul, vadas, fát.
b babá|t, zsír|os, rossz|all, tan|ul, vad|as, fá|t

Megjegyzés: A feladat csak a szótő leválasztását kéri. Ha valamelyik gyerek a rosszall szóban
a kötőhangzót is bejelöli, hívjuk fel a figyelmét, hogy az nem szerepelt az utasításban.

109. /6. a Aláhúzandó a szövegben: görög főisten.
b Bekarikázandó a szövegben: ellopta az embereknek a tüzet.
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c Egy sziklához (hegyhez) láncolta.

Megjegyzés: Prométheusz története mindig felcsigázza a gyerekek érdeklődését.
Ha az általad használt irodalomkönyvben nincs benne ez a mítosz, jó, ha megismerik
a történet végét.
Prométheuszt azzal büntette Zeusz, hogy a Kaukázus hegyére vitte, és egy sziklához
láncolta, ahol egy Ethon nevű óriási sas mindennap a máját marcangolta, amely másnap újra visszanőtt. Zeusz úgy tervezte, ez harmincezer évig fog tartani, de harminc
évvel később Héraklész, miközben tizenkét feladata közül a tizenegyediket végezte
(almát szerzett a Heszperidák kertjéből), lelőtte a sast, és kiszabadította Prométheuszt.
Zeusz ezúttal nem bánta, hogy Prométheusz megmenekült, mert a tett dicsőséget
hozott Héraklésznek, aki Zeusz fia volt. Prométheusz visszatérhetett az Olümposzra,
bár magával kellett hurcolnia a sziklát, amelyhez hozzáláncolták.

d igekötő + szótő + jel + rag = megtanulták, megismerkedtek

szótő + kötőhangzó + jel + rag = számokkal

110. /7.

csokr|ot, hav|as, zörg|ök, szöv|és, alv|ás, al|tat, al|szik, alud|tam, érdem|led

110. /8.

leányka, olvasgat, egészség, fésül, öltözködik, barátság

110. /9.

számít, számítás, számol, számla, számláló, számoló, számú stb.
tan, tanul, tanulás, tanít, tanítás, tanító, tanár, tanuló stb.
Megjegyzés: Még lehet többféle megoldás is. Csak képzett szavakat fogadj el, sem jel, sem
rag ne legyen bennük. Jól lehet használni a szógyűjtéshez a helyesírási szabályzat szótár
részét.

110. /10.

Alapszó
Öcsi, Edit
jó, szép
arc, szín
ír, néz
hat

Szófaja
főnév
melléknév
főnév
ige
számnév

Képző
-ka, -ke
-ság, -ség
-ú, -ű
-gat, -get
-dik

Képzett szó
Öcsike, Editke
jóság, szépség
arcú, színű
írogat, nézeget
hatodik

Szófaja
főnév
főnév
melléknév
ige
számnév

Megjegyzés: Ennek a táblázatnak a segítségével jól megfigyelhető a képző azon tulajdon
sága, hogy megváltoztathatja a szó szófaját is. Szóban hozhatnak a tanulók olyan példákat
is, amikor az igéből főnév lesz, vagy a főnévből ige a képző hatására.
110. /11. A feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né. A felszólító mód jele: -j. A fokjel: -bb. A többes szám

jele: -k.

111. /12. Az összetartozók: A feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né

A felsőfok jele: leg- -bb
A többes szám jele: -k
A múlt idő jele: -t, -tt
A középfok jele: -bb
A felszólító mód jele: -j
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111. /13. a „Rag a raggal nem beszélget” – Rag mellé nem kerülhet másik rag.

„Szólna a rag, de nincs értelme!” – A ragnak önmagában nincs jelentése.

b ragnak, ragot, raggal
c ragnak, ragot, raggal
111. /14. Várható mondatok: Gergő a szünetben egy filmről beszélget a barátjával. Egy filmről beszél

get Gergő a szünetben a barátjával. A barátjával beszélget egy filmről Gergő a szünetben.

a szünetben, filmről, barátjával
b szünetben, filmről, barátjával
111. /15. – Tudod, hogy miről szól a film?

– Igen. Olvastam róla egy ismertetőt.
– Úgy hallottam, hogy feliratos film.
– Jól hallottad. A színészek angolul beszélnek. Így legalább gyakorolhatjuk a nyelvet.

111. /16. Tollbamondás vagy másolás 21.

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 116. oldalán található.

Összefoglalás
112. /1.
Azonos alakú

Több

több

112. /2.
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Egyjelentésű szó

Többjelentésű szó

Azonos alakú szó

Hangulatfestő szó

homokóra

levél

csap

ballag

hőmérő

csiga

dob

bugyuta
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Kinyitva víz folyik belőle. Üt, ver: csap		
Homokszemes időmérő: homokóra			
Faágon látható. Postás hozza: levél			
Ütős hangszer. Valamit hajít: dob			

Lassan, ráérősen megy: ballag
Lassú állat. Emelőgép: csiga
A levegő hőfokát méri: hőmérő
Nehéz felfogású, buta: bugyuta

112. /3.

Várható magyarázat: A körözött azonos alakú a szó. A körözött túróból készül. A körözött szó
másik jelentése viszont egy olyan személyre, bűnelkövetőre vonatkozik, akit a rendőrség
köröztet, azaz keres. Ezért mondja a körözött túró a társának, hogy halkabban.

113. /4.

Forog, mint a kerge birka – juh. Ki korán kel, aranyat talál – lel.
Éhes sertés – disznó makkal álmodik. Szegény – nincstelen bízik, gazdag – pénzes hízik.
a Az egyik szólás vagy közmondás lemásolása.
b Forog, mint a kerge birka = tánc közben vagy játékból gyorsan forog a saját tengelye körül.

Ki korán kel, aranyat lel = a reggeli idő a legalkalmasabb munkára. Szorgalom vezet
a jóléthez.
Éhes disznó makkal álmodik = mindenki azzal álmodik, illetve arról ábrándozik, amire
vágyik, amit szeretne.
Szegény bízik, gazdag hízik = miközben a szegény ember legfeljebb csak bízhat a jobb
sorában, a gazdag jól él.
Megjegyzés: Az utolsó közmondás nem található a Magyar szólások és közmondások
című könyvben, de megtalálható a Magyar közmondások nagyszótárában. A következő
linket ajánlom a figyelmedbe: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/
2011_0001_545_03_Magyar_kozmondasok_nagyszotara/ch10.html

113. /5.

bánkódik: bánatos, szomorkodik
hahota: nevetés, kacagás
vidám: jókedvű, víg

113. /6.

A gyerek szégyenében kisomfordál a szobából.
A húgom olyan kis ugribugri.
A család órák óta bandukol az erdőben.

113. /7.

belső, különböző, kisebb, könnyű

113. /8.

s z é p | s é g		
1 | 2		

113. /9.

színeztünk, barátságból, hetediknek

k i s | e | b b		
1 | x | 3 		

o l v a s | o | t t		
1 | x | 3		

fiú|k|a|t
1 | 3 | x |4

aszín|e|z|t|ünk

b a r á t | s ág |b ó l		

het|e|dik|nek

bszín|e|z|t|ünk

b a r á t | s ág |b ó l		
1 | 2 | 4		

het|e|dik|nek
1 |x | 2 | 4

1

| x | 2|3 | 4

114. /10. Várható címek: Az erdész, Az erdész feladatai, A vadak védelmezője stb.
a képzett szó: erdész, táplálékhiányos

ragos szó: nyáron, kezébe
jellel ellátott szó: dámvadak
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b nyáron: szótő + rag (szt + r)

kedveskednek: szótő + kötőhangzó + képző + képző + rag (szt + kh + k + k + r)
állatok: szótő +kötőhangzó + jel (szt + kh + j)
Megjegyzés: A szóelemzés egy másfajta jelölését is gyakorolhatják a tanulók.

114. / 11. a Felvettem magamra egy kötényt. Olyat választottam, amin nincs zseb. A fejemet bekötöt

tem kendővel. (Összegumiztam a hajamat.) A lábamra olyan papucsot húztam, amelyik
nem csúszik. Főzés előtt kezet mostam.
Megjegyzés: Az eredeti szöveg 3. mondata választó mondat. Ha átalakítja a tanuló ezt
a mondatot, el kell döntenie, hogy melyik módot választja. Vagy bekötötte a haját, vagy
összegumizta a haját.

b Fel fogok venni magamra egy kötényt. Olyat választok majd, amin nincs zseb. A fejemet

be fogom kötni kendővel. (Össze fogom gumizni a hajamat.) A lábamra olyan papucsot
fogok húzni, amelyik nem csúszik. Főzés előtt feltétlenül kezet mosok majd.
Megjegyzés: Az eredeti szöveg 3. mondata választó mondat. Ha átalakítja a tanuló ezt
a mondatot, el kell döntenie, hogy melyik módot választja. Vagy be fogja kötni a haját,
vagy össze fogja gumizni a haját. Előzetesen azt is megbeszélheted az ezt a részfeladatot
megoldó tanulókkal, hogy a jövő időt többféleképpen is ki tudják fejezni: fog + -ni, majd
+ jelen idejű ige.

c Vegyél fel magadra egy kötényt! Olyat válassz, amin nincs zseb! A fejedet kösd be kendő-

vel, vagy gumizd össze a hajadat! A lábadra olyan papucsot húzz(ál), amelyik nem csúszik!
Főzés előtt feltétlenül moss kezet (mosd meg a kezedet)!
Megjegyzés: A kommunikációs partner megadásából kell a tanulóknak kikövetkeztet
niük, hogy felszólító mondatokká kell átalakítaniuk a mondatokat, azaz az igéket egyes
szám 2. személyűvé kell átalakítaniuk. Figyelniük kell arra is, hogy a birtokos jeleket is
meg kell változtatniuk: magamra helyett magadra.
Javaslat: A gyerekek öndifferenciálással is eldönthetik, hogy melyik szövegátalakítást
szeretnék elvégezni.

Alkossunk szöveget!
A munkatankönyvben egy külön témakört alkot a szövegalkotási képesség fejlesztésével foglal
kozó fejezet. A tanmenetjavaslatomat azonban úgy állítottam össze, hogy az itt található anyag
részek beékelődjenek az egész tanévet átfogó tanulási és képességfejlesztési folyamatba.
A kerettanterv óraszámban is a magyarnyelv-órákhoz osztotta a szövegalkotási képesség intenzív
fejlesztését.
5. évfolyamon az elbeszéléssel, a leírással és a párbeszéddel foglalkozunk. Ezek a fogalmazási
műfajok már alsó tagozatból is ismerős számukra. Vannak olyan tanulók, akik nagyon jól elsajátítot
ták az ehhez tartozó ismeretanyagot, és vannak, akik kevésbé.
Ismételten szeretném a figyelmedbe ajánlani a szövegalkotással kapcsolatos módszertani
könyveimet, amelyeket a Műszaki Kiadó webáruházában 20%-os kedvezménnyel tudod megren
delni.
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I. kötet (MK-1903)
Témái:
– A szöveg és a szövegalkotási műveletek
– A mesealkotás tanításának módszerei
– Az elbeszélésalkotás tanításának módszerei
– A kevert szövegek tanításának módszerei
Ezen a linken tudod megrendelni:
http://konyvbagoly.hu/pedagogia/114091-a-szovegalkotas-tanitasanak-modszerei-3-8evfolyam-i-kotet-9789631647112.html?search_query=Szeplaki+Csopi&results=11
II. kötet (MK-1904)
Témái:
– A leírás tanításának módszerei
– A jellemzés tanításának módszerei
– A levélírás tanításának módszerei
http://konyvbagoly.hu/pedagogia/115258-a-szovegalkotas-tanitasanak-modszerei-3-8evfolyam-ii-kotet-9789631647334.html?search_query=Szeplaki+Csopi&results=11
A kézikönyvben többször is hivatkozom a fenti kötetekre az oldalszámok pontos megadásával.

Az elbeszélés
117. /1. a Miért szeret lovagolni, milyen élményei vannak a lovaglással kapcsolatban.
b Várható címek: Imádok lovagolni! Nemes és én, A kedvenc sportom
c Várható vázlat:

I. A kedvenc időtöltésem
II. A lovardában
1. Lovaglás előtt
2. Nemes, a kedvenc lovam
3. A tábori lovaglás
III. Mikor lesz már szombat?
Javaslat: A feladatot frontális osztálymunkában javaslom megoldani. Először az egész
fogalmazást olvassák el a gyerekek: vagy csendes olvasással, vagy követő olvasással, tanu
lói részenkénti bemutató olvasással. Az a) és b) feladat önálló megoldását követő ellen
őrzés után a bekezdésenkénti szövegértelmezést kövesse az elbeszélés egyes részei álta
lános megfogalmazásának elolvasása, az ismeretek felelevenítése. Ezután a vázlatpontok
közös vagy egyéni megfogalmazása.
118. /2.
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A gondolattérkép alapján az elbeszélésről eddig tanultak ismétlése, rendszerezése.
Megjegyzés: A gondolattérképen minden olyan fogalom, ismeret megtalálható, amely
szükséges ahhoz, hogy a tanulók rendelkezzenek azzal a tudással, ami alapján elbeszélést
tudnak alkotni.
A tárgyalásnál kitérhetsz arra is – az előző feladatban olvasott mintafogalmazást alapul
véve –, hogy a tárgyalás is bekezdésekre tagolható.
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118. / 3.

témaválasztás → címadás → anyaggyűjtés → vázlatírás → a szöveg megírása hármas
tagolással → önellenőrzés

118. /4. a Várható tárgyalás:

Tanítás után az iskolaudvarról indultunk beszerzőutunkra. Jókedvvel toltuk a kis
kézikocsinkat, amit Geri apukája adott kölcsön. Minden házba bekopogtunk, minden
lakásba becsöngettünk. A legtöbb helyen nagyon kedvesek voltak, és örömmel adták
ide a felesleges papírjukat. Többször fordultunk, annyi sikerült összegyűjtenünk. Csak
nőtt a papírhalom a suliban. Éva néniék mindent lemértek, és az osztályok nevéhez
írták a súlyokat.

b Várható bevezetés:

Éjjeli őrség
Robi és Ádám nagyon jó barátok. A nyáron egy hetet egy táborban nyaraltak.

c Várható befejezés:

Végül mindenki megkönnyebbülve szállt ki az autóból. A tengert megpillantva
elfelejtettük a hosszú utazást.
Megjegyzés: A fogalmazási tréninggyakorlatok közül nagyon hasznos a nyitott fogal
mazások alkotása. Ilyenkor a tanulóktól csak a szöveg hiányzó szerkezeti egységének
megfogalmazását kérjük. Így a gyengébb szövegalkotó képességgel rendelkező tanulók
is sikerélményhez jutnak, ami ösztönzőleg hat rájuk, és motiválja őket.
A bevezetés és a tárgyalás ismeretében viszonylag könnyen megy a zárógondolat meg
fogalmazása. Kicsit nehezebb a bevezetés megírása, hiszen az előzményt kell kikövet
keztetnie a tanulónak. A legnehezebb és legidőigényesebb a tárgyalás megszövege
zése. Ennek megfelelően láttam el a részfeladatokat ikonokkal.

119. /5. a A képsor megfigyelése

és értelmezése
Megjegyzés: Közös megbeszélés frontális osztálymunkában.
Javaslat: Az elbeszéléstanítás algoritmusa megtalálható: A szövegalkotás tanításának
módszerei I. kötet, 94–115. oldal.
A feladathoz kapcsolódik A szövegalkotás tanításának módszerei I. kötet Az elbeszélés
alkotás szövegalkotási algoritmusa című fejezete, 116–123. oldal.

b Anyaggyűjtés gondolattérkép alapján

lány, fiú

vasárnap délután

vidám, jókedvű

kerékpáros
összeütközés

napfényes

biciklizett

összerakta
kerékpárút

egymást keresztező

nem lett bajuk

összeütköztek

Megjegyzés: Középre a témát kell beírni. Az igéket múlt időben is lehet gyűjteni, és még
többel ki is lehet egészíteni.
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Javaslat: Az anyaggyűjtés előtt tisztázni kell a tanulókkal, hogy kinek szól a fogalmazás:
családtagnak, ismerős felnőttnek, barátnak stb.
Azt is el kell dönteniük, hogy elbeszélőként alkotnak szöveget, vagy az egyik szereplő
nevében mesélik el a történetet. Én az előbbinek megfelelően adtam a részfeladatoknál
a megoldásokat.
c Címvariációk: Az összeütközés, Bajból haszon, Kárból ötlet, Kerékpárkaland
d Várható vázlat:

I. Vasárnapi kerékpározás
II. Összetört kerékpárok
III. A nagy ötlet
Megjegyzés: A jó vázlat elkészítése azért fontos, mert rossz vázlatból nem lehet jó szö
veget alkotni. Ösztönözd arra a tanulókat, hogy az anyaggyűjtéskor használt gondolat
térképük alapján készítsék el a vázlatukat.

e Egymás címének és vázlatának véleményezése páros munkában.

Megjegyzés: A cím és a vázlat megvitatásához a munkatankönyvben mintát kapnak a gye
rekek, másképp kevés használható véleményt tudnak mondani egymás munkájáról.

f A piszkozat leírása.

Megjegyzés: Biztasd arra a tanulókat, hogy bátran fogalmazzanak! Hangsúlyozd nekik
azt, hogy alkalmuk lesz még átalakítani, kiegészíteni a fogalmazásukat. Az sem baj,
ha még nem tagolják, hiszen a végleges formánál ezt még megtehetik. Arra viszont
törekedjenek, hogy a vázlatot valóban használják fel a szövegalkotáskor! Elég gyakran
előfordul, hogy a gyerekek megírják a vázlatot, aztán az általuk alkotott fogalmazás
köszönőviszonyban sincs vele.
Azért írjanak minden második sorba, mert az üres sorokban tudnak majd javítani, jelölni
a bekezdések helyét.

g A piszkozat felolvasása társnak, véleménynyilvánítás kérése kérdések alapján.

Megjegyzés: Az első szövegváltozatot követő megbeszélésnek azért van fontos szerepe,
mert így érzik a gyerekek, hogy a szöveget nem öncélúan alkotják. Ekkor látják be azt is,
hogy az általuk alkotott szöveg mindig szól valakihez. A szövegalkotás célja ugyanis az,
hogy közöljük másokkal a gondolatainkat, érzéseinket, véleményünket stb. Csak így
felelhet meg a szöveg a kommunikációs szerepnek és a közlésközpontúságnak. Most is
kapnak segítő kérdéseket a munkatankönyvben.

h Javítás az üres sorokban.
i Az

alkotott szöveg letisztázása, végleges formába öntése önellenőrzési szempontok
alapján.

j Az alkotott szöveg felolvasása.

Javaslat: Ha a tanulónak nincs alkalma, lehetősége – a gyakorlatban ennek nagyon kevés
az esélye – a tanítási órán felolvasnia a fogalmazását, akkor szorgalmazd, hogy olvassa
fel otthon a családjának.
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k és l Az alkotott szöveg értékelése értékelőlapok segítségével.

Javaslat: Nem véletlen, hogy minden értékelés pozitív tartalmú. Hiszem, hogy minden
gyermek munkájában találhatunk olyan elemet, amiért megdicsérhetjük. Az állandó elma
rasztalás egy tanulónak nemcsak a személyiségfejlődését befolyásolja károsan, hanem
csökkenti az érdeklődését a tanulás, a munka iránt, jelen esetben a fogalmazás iránt is.
A társak a felhasznált értékelőlapok számával egyben „osztályozzák” is a tanuló munká
ját. Ezért használtam mindig 5 értékelőlapot.
Megjegyzés: Látszólag nagyon időigényes az elbeszélésalkotás algoritmusának elsajá
títása, de ahogy mondani szoktam: amit elveszítünk a réven, azt megnyerjük a vámon.
Ahogy a betűtanulásnak is megvan az algoritmusa, úgy a fogalmazásírásnak is. Azt tapasz
taltam, hogy ezt a „mankót” utána önállóan is tudják használni a tanulók. Mivel a munka
tankönyv örökre náluk maradhat, felsőbb évfolyamon is elővehetik.

Várható fogalmazások:

Kárból haszon
Vasárnap délután nagyon jó idő volt. Sokan bicikliztek.
Tibi éppen a barátjához kerekezett. Nagyon elgondolkozott, alig figyelte a kerékpárutat.
Timi a nagymamájához bicajozott. Ő nézelődött. Egyszer csak a két gyerek összeütközött.
Ott ültek a törött biciklik mellett. Tibi azt mondta, hogy menjenek hozzájuk. Az apukája
majd csinál valamit. Így is lett.
A következő vasárnap már együtt tandemeztek. Tibi apukája a kettő kerékpárból egyet csinált.
Kerékpárkaland
Vasárnap délután olyan jó volt az idő, hogy elmentem bicajozni.
Sokáig kerékpároztam, és eléggé elfáradtam. Szép lassan tekertem hazafelé. Ekkor nekem
hajtott egy lány a biciklijével. Mi nem, de a kerékpárjaink megsérültek. Azt mondtam neki,
menjünk el a nagypapámhoz, hátha meg tudja csinálni. Papa ezermester, ezért egy tandem
kerékpárt hozott össze nekünk.
Igaz, hogy most már csak együtt tudunk kerékpározni, de jó móka.

A leírás
A korszerű fogalmazástanítás egyik alapja – ahogyan azt az elbeszélésalkotásnál is tapasztaltad
– a folyamatközpontúság, ezért a folyamat algoritmusát is meg kell ismertetnünk a tanítványaink
kal. Fontos, hogy a tanuló szövegalkotás közben is kaphasson segítséget, ha igényli. Egyes lépések
nél kifejezetten javasolt a páros munka.
A leírásnak több fajtája van: állat-, növény-, tárgy-, folyamat-, valamint tér- és tájleírás. A már
korábban említett módszertani könyvsorozatomban ezekkel külön is foglalkozom.
A leírástanítás algoritmusa megtalálható: A szövegalkotás tanításának módszerei II. kötet, 22–60.
oldal.
121. /1. a A perzsamacska bemutatása

I. A kedvenc háziállat
II. 1. Testfelépítése
2. Táplálkozása
3. Utódai
III. Az imádott cicám
Megjegyzés: A fenti vázlat az állatleírás általános vázlata.
b
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121.

/ 2. Várható szóbeli szöveg: Nyulak élnek a sivatagokban, az erdőkön, mezőkön, sőt az Északisarkvidéken is. Jellegzetes testrészeik a hosszú hátsó lábaik, amelyekkel nagyot tudnak
ugrani. Hosszú fülük a hallásukat segíti. Szőrös talpuk miatt nem csúsznak el. Nagyon éles
a szemük. Főleg növényeket, füvet és bogyót esznek. A nőstények évente 2-3-szor fialnak
3-5 nyúlfit. Legfőbb ellenségeik a ragadozó madarak, de a róka és a farkas is szívesen eszik
nyúlhúst. A cikcakkfutásuk miatt nehéz megfogni őket.

122. / 3. Táblázat

alapján az elbeszélés és a leírás közötti hasonlóságok és különbségek megfogal

mazása.
Javaslat: Az önálló szóbeli reproduktív szövegalkotást jó, ha megelőzi a táblázat közös értelmezése frontális osztálymunkában.

122.

/ 4. a Bekeretezendő a szövegben: Gyönyörűséges kerthez hasonlított a vidék. A szántóföl
dek mintha virágágyak lettek volna csinos kerítésekkel, a zöld erdők között. A fák nem
emelkedtek magasabbra fél méternél, az erdők területe pedig alig volt több négyöt négyzetméternél. Túl az erdőkön, túl a virágzó szántóföldeken a büszke főváros
emelkedett. Palotái aligha értek volna Gulliver térdéig. A város szélesen elterpeszkedett,
és a távolból olyan volt, mint valami festett kép.
b megszemélyesítés:

fák nem emelkedtek, büszke főváros emelkedett, a város szélesen elter

peszkedett.
hasonlat: a szántóföldek mintha virágágyak lettek volna, a távolból olyan volt, mint valami
festett kép.
Megjegyzés: A fenti példák is bizonyítják, hogy a költői képeket nemcsak a költők, ha
nem az írók is szívesen alkalmazták gondolataik, érzéseik szemléletesebb kifejezéséhez.
A köznyelvi metaforákkal ugyanezt tesszük mi is a mindennapi kommunikációnkban.

c A leíró részt a szóképek szemléletesebbé, színesebbé teszik. Könnyebben elképzelhető

a bemutatott táj.

123. /5. a A szemüveg kerete = két nagy, fémből készült abroncs. A szemüveg két szára = hosszú,

mozgatható fémrudak. A szemüveg lencséje: az abroncsokat átlátszó anyag tölti ki.

b Rövid leírás: Találtunk a zsebében egy dobozt, és benne sok gerendát. A gerendák egyik

végén hatalmas, fekete gümők voltak. Megszagoltuk, de nagyon büdösnek éreztük.
Az Emberhegy figyelmeztetett, hogy vigyázzunk, mert könnyen meggyulladnak – gyufás
doboz gyufákkal.
Megjegyzés: Ha az irodalmi idézetet tekintjük mintának, akkor nem kell szabályos, tagolt
tárgyleírást készíteniük a gyerekeknek.

123. /6.

A barkochba játék leírása.

123. /7.

Várható szóbeli szöveg: A csapatok felsorakoznak a rajtvonalak mögött. Mindenki terpesz
ben áll. Sípszóra az utolsó játékos átmászik a lábak között, és a rajtvonaltól elfut a zsámolyig
úgy, hogy közben kígyóvonalban kerülgeti a bábukat. Megkerüli a zsámolyt, és egyenesen
fut a csapattársáig, akinek rácsap a tenyerére. Ezzel indítja el a társát, ő maga pedig a sor
végére áll. Az a csapat győz, amelyiknek az utolsó tagja elsőként ér vissza a többiekhez.
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123./8.

124.

Várható írásbeli leírás, recept: Megtisztítjuk és finomra reszeljük a 30 dkg sárgarépát. Alapo
san összedolgozzuk a sárgarépával az 5 dkg zabkorpát, a 10 dkg darált diót, a 10 dkg cukrot
és az 1 db citrom levét. Nedves kézzel a masszából golyókat formázunk. A golyókat megfor
gatjuk a kókuszreszelékben, majd 1-2 napig hideg helyen állni hagyjuk.

/ 9. Várható kifejezésgyűjtés: téglalap alakú, a hosszabb oldalon lépünk be, jobbra található,
a sarokban álldogál, a bejárattal szemben az ágyam terpeszkedik, szekrények ácsorognak.

124. /10. a Témaválasztás

Megjegyzés: Három téma közül lehet ugyan választani, de mindhárom állatleírás. Azért
választottam ezt, mert ez áll legközelebb a gyerekekhez. A feladat megoldása közben végighaladnak a leírásalkotás szövegalkotási algoritmusán. A témákat előző órán adjuk meg
a gyerekeknek, hogy utána tudjanak nézni az állattal kapcsolatos információknak.

A képzeletbeli állat leírásához illusztrációt is mutathatunk a gyerekeknek motivációként.

Szövegalkotás módszertani
könyvem II. kötet, 13. oldal

Javaslat: A feladathoz kapcsolódik A szövegalkotás tanításának módszerei II. kötet A leírás
alkotás szövegalkotási algoritmusa című fejezete, 60–67. oldal.
b Szógyűjtés az egyes témákhoz

1. Kedvenc állat
Élőhelye: Dél-Afrika, füves területek
Testalkata: teste 30 cm, farka 20 cm, 1 kg-os, jó szaglás, hallás, éles látás
Táplálkozása: rovarok, pókok, csigák, kígyók, skorpiók
Szaporodása: 70-77 napos vemhesség, 2-4, esetleg 5 utód
Ellenségei: sakál, méhészborz, ragadozó madarak
2. Háziállat
Élőhelye: szoba, kényelmes ketrec
Testalkata: selymes, ezüstszürke bunda, fekete csík a hátán, nagy a mozgásigénye
Táplálkozása: magvak, gyümölcsök, zöldségek
Szaporodása: nem szaporodik
Tartása: kényelmes ketrecben, sok forgács, faház, mókuskerék, kis doboz, vécépapírguriga (amit rágcsálhat)
3. Képzeletbeli állat
Élőhelye: álom, füves területek, Afrika
Testalkata: apró fej, hosszú piros csőr, nagy test, izmos lábak
Táplálkozása: rovarok, rágcsálók, gyíkok
Szaporodása: 4 fióka
Ellenségei: hiénák, oroszlánok
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c Címadás:

1. Kedvencem, a szurikáta
2. A hörcsögöm
3. A strugó

d Várható vázlatok

1. Bevezetés: Miért a kedvencem?
Tárgyalás: 1. Élőhelye
2. Testalkata
3. Táplálkozása
4. Szaporodása
5. Az őrszem
Befejezés: Szeretnék egy szurikátát!

2. Bevezetés: Tina
Tárgyalás: 1. Élőhelye
2. Testalkata
3. Táplálkozása
4. Nincsenek utódai
Befejezés: Szeretem
3. Bevezetés: Álombeli madár
Tárgyalás: 1. Élőhelye
2. Testalkata
3. Táplálkozása
4. Szaporodása
5. Ellenségei
Befejezés: Strugó
e A cím és vázlat felolvasása a társnak, megbeszélés.

Javaslat: Tudatosítsd a tanulókban azt, hogy bármelyik leírásfajtát is választják, a beveze
tésben vagy a leírás témáját kell megnevezniük, vagy a témaválasztásuk okát. A befeje
zésben a leírás tárgyához fűződő saját érzelmeiket, illetve tapasztalataikat kell megfo
galmazniuk. A tárgyalásban pedig a leírás tárgyát alkotó élőlényt kell szemléletesen
bemutatniuk a térbeli sorrendnek megfelelően. Így a tárgyalásuk több bekezdésből is
állhat.
Megjegyzés: A cím és a vázlat megbeszéléséhez a munkatankönyvben szempontokat
találnak a gyerekek, a véleményük másképp kevés használhatót tartalmaz a társuk mun
kájáról, esetleg leszűkül a „tetszik, nem tetszik” megállapításokra.

f A piszkozat megalkotása.

Megjegyzés: Mire az önálló leírások alkotásához jutnak a tanulók, az elbeszélés kapcsán
már jártasságot szereznek a piszkozatírásban. Bátran fogalmazhatnak, hiszen tudják,
hogy lesz alkalmuk a javításra. A szövegalkotáshoz kérd a vázlatuk használatát. A vázla
tot ugyanis egy gondolatban vagy szóban megalkotott szöveg alapján készítették, tehát
érdemes igazodni az eredeti gondolataikhoz. A szöveg megfelelő tagolását a végleges
változat leírásakor is elvégezhetik.

g A piszkozat felolvasása társnak, véleménynyilvánítás kérése kérdések alapján.

Megjegyzés: Az első szövegváltozatot követő megbeszélésnek azért van fontos szerepe,
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mert így érzik a gyerekek, hogy a szöveget nem öncélúan alkotják. Ekkor látják be azt is,
hogy az általuk alkotott szöveg mindig szól valakihez. Most is kapnak segítő kérdéseket
a munkatankönyvben.
g Javítás az üres sorokban.
h

Az alkotott szöveg letisztázása, végleges formába öntése önellenőrzési szempontok
alapján.
Megjegyzés: Még felső tagozaton is – vagy ott még inkább – hangsúlyozni kell a tanu
lóknak az írás tetszetősségének és jól olvashatóságának fontosságát. Követeld meg
a szabályos betűformákat és a magánhangzók időtartamának szabályos jelölését. Be kell
látniuk, hogy feleslegesen fogalmaztak, ha senki nem tudja elolvasni az írásukat – gyak
ran még ők maguk sem.

j Az alkotott szöveg felolvasása.

Javaslat: A közreadás nagyon fontos mozzanata a fogalmazástanításnak, ugyanis így
tudjuk fejleszteni a tanulók felelősségtudatát, véleménynyilvánítási és értékelési képes
ségeit. A szűkös időkeret sajnos nem teszi lehetővé, hogy minden tanuló minden fogal
mazását felolvashassa a társainak, de legalább a padtársával vagy csoportjának tagjaival
tehesse ezt meg, esetleg otthon a családjának olvassa fel.

k és l Az alkotott szöveg értékelése értékelőlapok segítségével.

Javaslat: A pozitív tartalmú értékelőlapok a véleménynyilvánítást segítik. Hiszem,
hogy minden gyermek munkájában találhatunk olyan elemet, amiért megdicsérhetjük.
Mindig dicsérettel érdemes kezdeni az értékelést, és szoktasd erre a tanítványaidat is.
Az állandó elmarasztalás egy tanulónak nemcsak a személyiségfejlődését befolyásolja
károsan, hanem csökkenti az érdeklődését a tanulás, a munka iránt, jelen esetben a fogal
mazás iránt is.
A társak a felhasznált értékelőlapok számával egyben „osztályozzák” is a tanuló munká
ját. Ezért használtam mindig 5 értékelőlapot.
Ha szükség van kritikára, akkor az értékelőlapok szövege szóban átalakítható, például:
Nem elég érdekes a leírásod. Nem alkalmaztad mindenütt jól a leírásról tanultakat stb.
Megjegyzés: Látszólag nagyon időigényes, de tapasztalatom szerint az elbeszélést
követően már könnyebben megy a leírásalkotás algoritmusának elsajátítása. De ez segíti
a tanulókat a szövegalkotásban.

Várható fogalmazások:

Kedvencem, a szurikáta

Az oroszlánkirály című rajzfilmben Timon volt a kedvencem. Azóta kedvenceim a szurikáták.
A szurikáta fő élőhelye Dél-Afrika. Nyílt, füves területeken, föld alatti járatokban élnek.
Testhossza 30 cm, a farka akár 20 cm is lehet. Tömege kb. 1 kg. Hallása és szaglása jó, éles a látása.
A szurikáták főleg rovarokkal, pókokkal és csigákkal táplálkoznak, de a rágcsálókat, földön
fészkelő madarakat és tojásaikat is megeszik. Sőt kígyót és skorpiót is fogyasztanak.
70-77 napi vemhesség után általában 2-4, de néha 5 kölyök születik. Szemük és fülük csak kéthetes
korban nyílik ki. Az üreget háromhetesen hagyhatják el először. Ilyenkor minden felnőtt rájuk vigyáz.
Mindig van egy őrszem közöttük, aki hangjellel jelzi, ha sakált, méhészborzot vagy ragadozó
madarat lát. Ilyenkor gyorsan visszabújnak a járataikba.
Nagyon szeretném, ha lenne szurikátám, de hiányoznának neki a többiek, ezért inkább mara
dok a macskámnál.
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A hörcsögöm
Tina a fajtáját tekintve dzsungáriai törpehörcsög.
A szobámban él, egy nagy és kényelmes ketrecben.
Bundája gyönyörű, selymes, ezüstszürke színű. A háta közepén fekete csík húzódik. Ritkán ad ki
hangot. Nagy a mozgásigénye, rendkívül gyorsan fut. Egész éjszaka mókuskerekezik.
Nagyon szereti a magvakat. Megeszi a gyümölcsöket és a zöldségeket is, például almát, sárgaré
pát. Rágcsáló állat, ezért a foga állandóan nő, és koptatnia kell. Másfél-két évig él.
Mivel az én hörcsögöm egyedül él, nem szaporodik.
Ha kiengedjük a hörcsögünket a ketrecéből, nem kell keresnünk, mert magától visszamegy.
Nagyon szeretetreméltó és barátságos állat.
A strugó
Egyik éjjel egy furcsa madárról álmodtam.
Egy hatalmas füves területen szaladgált. Biztosan Afrikában.
Apró fejéből hosszú, piros csőr nyúlt előre. Karcsú nyakát fehér toll fedte. A felső részéhez képest
hatalmas volt a teste. Farktollai olyanok voltak, mint egy óriási legyező. Izmos lábaival igen gyorsan
tudott futni.
A fűből rovarokat, apró rágcsálókat és gyíkokat evett.
A fészkében négy fióka várta az ennivalót.
Nagy termete miatt kevés az ellensége. Hatalmas rúgásokkal és a hegyes csőrével védekezik,
ha megtámadják a hiénák vagy az oroszlánok.
Nekem nagyon megtetszett a strugó. Én neveztem így el.

Év végi felmérés
Az év végi felmérés anyaga a II. félév, azaz a Hangalak és jelentés, valamint A szavak szerkezete
témakörök ismeretanyagára, az anyanyelvi képességek terén a begyakorolt szóanyagra épül.
A felmérés feladatainak megoldása
1. Lemásolandó szavak: nyávog, miákol, dorombol, csipog, vernyákol, morog.
Minden helyesen lemásolt szó 1-1 pont, összesen 6 pont.
2. Éva régóta piszmog az ajándék becsomagolásával.
Az asszony a kulcsa után matat a táskájában.
A bátyám nagyon magas. Olyan, mint egy égimeszelő.
A kis Robika a székek között botorkál.
Minden helyes mondatkiegészítés 1-1 pont, összesen 4 pont.
3. 1. egyhangúan F) [unalmasan] 2. egyhangúlag C) [ellenvetés nélkül] 3. egyelőre E) [most és még
egy ideig]
4. egyenlőre A) [egyenlő méretűre] 5. helység D) [település] 6. helyiség B) [épület vagy lakás
elkülönített része]
Minden helyes összepárosítás 1-1 pont, összesen 6 pont.
Megjegyzés: A [ ]-be írt magyarázatokat a tanulóknak nem kell leírniuk.
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4. olcsó, kisebb, különböző, könnyű
Minden megfelelő ellentétes jelentésű szó 1-1 pont, összesen 4 pont.
5. Bekarikázandó szavak: egér, zebra, toll, csiga, mandula.
Minden többjelentésű szó 1-1 pont, összesen 5 pont.
6. Aláhúzandó szavak: paripa, paci; tetszetős, gyönyörű, csodálatos.
Minden rokon értelmű szó 1-1 pont, összesen 5 pont.
7. a Várható cím: Bodnár vagy bognár? Régi mesterségek
A helyes cím 1 pont.
b Aláhúzandó: kádárok vagy pintérek.

A két helyes aláhúzott foglalkozásnév 1-1 pont, összesen 2 pont.

c A bodnár fa használati tárgyakat készít, a bognár (fából készült) szekereket és kocsikat.

A két foglalkozás meghatározása 1-1 pont, összesen 2 pont.
Megjegyzés: A ( )-be írt szószerkezet nem kötelező része a válasznak. A feladatban valójában
azt kell leírniuk a tanulóknak, hogy milyen fából készült dolgokat készít a bodnár, illetve
a bognár, hiszen mindkettő fát munkál meg.

f Kerekes, Kerékgyártó.

A helyes családnevek 1-1 pont, összesen 2 pont.

e Bekarikázandó: dunántúli Kocs.

A helyes bekarikázás 1-1 pont, összesen 2 pont.

f Könnyebben lehetett a fát megmunkálni.

A helyes válasz 1 pont.

8. Nagy fába vágja a fejszéjét. B) [Nehéz dologra vállalkozik.]
Húzza a lóbőrt. C) [Alszik.]
Nem mind arany, ami fénylik. D) [Nem minden jó, ami annak látszik.]
Több szem többet lát. A) [Több ember jobban meg tud vizsgálni valamit.]
Minden helyesen leírt szó 1-1 pont, összesen 4 pont.
Megjegyzés: A [ ]-be írt jelentéseket a tanulóknak nem kell leírniuk.
8.

j ó | s á g		
1 | 2		

n a g y | o | b b		
1 | x | 3 		

néz|e|tt
1 |x| 3

o l v a s | n á | m		
lány|o|k|a|t
1 | 3 | 4		
1 |x|3|x|4
Minden helyes szóelem 1-1 pont, összesen 16 pont.
A felmérés értékelése
Enyhébb ponthatárok:
55–60

56–60

jeles, 5

46–54

47–55

jó, 4

36–45

40–46

közepes, 3

24–35

31–39

elégséges, 2

0–23
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Tollbamondásra javasolt szöveg
Nyolc hónappal ezelőtt izgalommal léptem át az osztály küszöbét. Vajon milyen lesz ötödikes
nek lenni? Most már mosolygok az akkori aggodalmaimon, hiszen csak az első napok voltak
kissé nehezek. Megismerkedtem az új tanáraimmal. Hamar megszoktam az új környezetet
is. Ebben a tanévben egy kicsit többet kellett tanulnom, mint tavaly, de mindig gyakoroltam.
Remélem, látszik majd az eredménye a bizonyítványomban.
Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontozni
is lehet: minden helyesen leírt kiemelt szó 2-2 pontot ér. Így az elérhető maximális pontszám 40 pont. Így nem okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen használatából adódó
helyesírási hiba, hiszen nem számít bele az értékelésbe. Ugyanakkor annak a tanulónak, akinek az a hibája, hogy a mondatkezdő nagybetű helyett kisbetűt használt, nem javaslok ötöst,
akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak 1-2 hibát vétett.
A tollbamondás értékelése
Enyhébb ponthatárok:
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Szigorúbb ponthatárok:

36–40

37–40

jeles, 5

30–35

32–36

jó, 4

24–29

24–31

közepes, 3

16–23

20–23

elégséges, 2

0–15

0–19

elégtelen, 1
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Játékos feladatok a tanév végére
A tanév utolsó két óráját mindig játékórává neveztük ki a tanítványaimmal. A gyakorlatból tudjuk,
hogy az utolsó tanítási héten nagyon nehéz lekötni a gyerekek figyelmét, hiszen már a nyári szünet
küszöbén állnak.
Az utolsó előtti órára én magam állítottam össze rejtvényeket, nyelvi feladványokat, felhasz
nálva az ehhez a témához illő szakirodalmat. A következő órára a gyerekek készültek, a társaikat és
engem állítottak sokszor nem könnyű feladat elé. Legtöbbször párba álltak a feladványok készítői,
és ők lettek a játékmesterek is. Mindig nagyon jó hangulatú órákkal zártuk az évet.
A következőkben olyan feladatokat olvashatsz – természetesen megfejtéssel –, amiket szívesen
teszek közkinccsé. Válogass közülük, vagy alkoss hasonlókat!
1. Fejtsétek meg a következő betűrejtvényeket! Segítségül megadom a kitalálandó szó rövid
meghatározását.

O
____
A

BAL
ATON

r

rrr

2. Mely szólásokra ismertek rá?

pad
szék _______
a

szék

19 XIX

3. Melyik szónak olvassátok az eszperente nyelvű megfelelőjét?
Este fekhelyed = _______________
Feneke verve zeneszer = _______________
Egerek veszedelme = _______________
Mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes lepellel fedett szerkezet = _______________
4. Melyik gyermekdal szövegét olvassátok eszperente nyelven?
Tehenek gyereke, tehenek gyereke fekete pettyes. Se szerve, mellyel zengzeteket fejbe vehet, se
szerve, mellyel legyeket elhessegethet.
__________________________________________________________________________________________
5. Titkosírást úgy is alkothatunk, ha felcseréljük a magas és mély magánhangzókat. Fejtsétek
meg a következő rövid üzenetet!
Me nam verhetlek mag ez őrek üten. Nógy érekör faltótlan húvj fal ötthön! Lele
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

89

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
6. Írjatok a következő meghatározások alapján olyan szavakat, amelyekben x betű található!
Személyszállítással foglalkozó ember: _______________________________
Bokáig érő női ruha, kabát: _______________________________
Valaminek a felső határa, csúcsa: _______________________________
Ismeretlen területeket felderítő kutatóút: _______________________________
7. Írjátok az ábrába a szótöredékeket úgy, hogy soronként szavakat kapjatok!
A szótöredékek: AD, ÁD, AR, ÁR, CS, KOB, LAG, NY, B, T
(Minden négyzetbe csak egy betűt írhattok.)

Az ábra szavai: _________________________________________________________________________
8. A következő mondatokban egy-egy magyarországi folyó neve bújt el. Írjátok le, melyiké!
Láttátok ti Szabó Petit?					__________________
Orsi, ó de szép a hajad!					

__________________

Ha ma rostos levet iszol, nem főzök kakaót.		

__________________

Mikor jössz haza langyos tejet inni?			

__________________

Bence is a jó feladattal kezdte az ellenőrzést.		

__________________

9. Adjátok össze a következő szavakat, majd az így kapott szóval alkossatok mondatot!
kan + dal + ló = ____________________________
__________________________________________________________________________________________
szín + dara + bíró = ____________________________
__________________________________________________________________________________________
sok + ad + alom = ____________________________
__________________________________________________________________________________________
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hím + lő + olt + ás = ____________________________
__________________________________________________________________________________________
villa + mos + vezet + ő = ____________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Írjátok le azokat a szavakat a meghatározások alapján, amelyek visszafelé olvasva is értelmesek! (A betűk száma.)
veszteség – vízi állat = ________________ – ________________ (3)
idős, éltes – könyvlapon találhatók = ________________– ________________ (4)
fonásra való, lábbal hajtott eszköz – a szóban forgó időben = ______________ – _______________ (5)
ülőalkalmatosság – megcsinálta, amit kellett = ________________ – ________________ (3)
11. A meghatározások alapján nyelvtanilag azonos alakú szavak jönnek létre. Melyek ezek?
ázsiai nép, zúzok = ________________, fejrészem, ország = ________________,
testrészed, reped = ________________, többször megütöm, mély gödör = ________________,
hideg évszakok, házhely = ________________
12. Fejtsétek meg a következő rejtvényt, és megtudhatjátok, hol fog nyaralni a Nagy család!
1. A jó középfoka

1.

2. Nem az idén

2.

3. Állandóan

3.

4. Az egyik mondatfajta

4.

5. Jó szóval illet

5.

6. Más haját rendbe teszi

6.
7.

7. Addig jár a … a kútra, amíg el nem törik
8. Mindent tudni szeretne
9. Nem külön-külön
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8.
9.

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
Megoldások
1. Zenei műfaj: opera Hazai állóvíz: Balaton Férfinév: Ernő
2. Két szék közt a pad alatt. Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.
3. ágy, dob, macska, esernyő
4. Boci, boci tarka, se füle, se farka.
5. Ma nem várhatlak meg az órák után. Négy órakor feltétlen hívj fel otthon! Meg kell állapodnunk
a hétvégi programban. Lala
6. taxi, maxi, maximuma, expedíció
7. Aladár, ballag, család, kobalt, nyaral
8. Tisza, Sió, Maros, Zala, Sajó
9. kandalló: A kandallóban pattog a tűz.
színdarabíró: A színdarabíró újabb nagy sikerű művet alkotott.
sokadalom: A baleset körül sokadalom támadt.
himlőoltás: A himlőoltással sok ember életét megmenthetik.
villamosvezető: A villamosvezető megvárta a szaladó utasokat.
10. kár – rák, koros – sorok, rokka – akkor, szék – kész
11. török, állam, hasad, verem, telek
12. Részmegoldások: 1. jobb, 2. tavaly, 3. mindig, 4. óhajtó, 5. dicsér, 6. fésüli, 7. korsó, 8. kíváncsi,
9. együtt
Megoldás: Badacsony
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